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  ד"בס

  ק" לפא"מתש אייר - 224  #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

 ) טו(עין יעקב על מסכת מגילה אות 
ַמה .  'ְוגֹו"  ּוְׁשמֹו  ָמְרֳּדַכי,  ִאיׁש  ְיהּוִדי  ָהָיה  ְּבׁשּוַׁשן  ַהִּביָרה"שם  )  טו(
בר (ְלַיְחֵסיּה  ְוֵליִזיל  ַעד  ִּבְנָיִמין  ,  ִאי  ְלִיחּוֵסיּה  ָקא  ֲאָתא]  ?ָקָאַמר)  [נפשך(

ֶּבן ",  ֻּכָּלן  ַעל  ְׁשמֹו  ִנְקְראּו,  ָּתָּנא?  ְותּו  ָלא,  ַמאי  ְׁשָנא  ַהֵּני  ְתָלָתא,  )יעקב
  ֵּבן -"  ֶּבן  ִׁשְמִעי.  "ְׂשָרֵאל  ִּבְתִפָּלתֹו  ֵּבן  ֶׁשֵהִאיר  ֵעיֵניֶהם  ֶׁשל  ִי-"  ָיִאיר

ַעל  ַּדְלֵתי  ַרֲחִמים ]  ֶׁשִהִּקיׁש  [-)  בן  שנקש"  (ֶּבן  ִקיׁש.  "ֶׁשָּׁשַמע  ֵאל  ְּתִפָּלתֹו
, "ְיהּוִדי"ָקֵרי  ֵליּה  !  ?"ְיִמיִני"ְוָקֵרי  ֵליּה  ,  "ְיהּוִדי"ָקֵרי  ֵליּה  .  ּוָפְתחּו  לֹו

ָאַמר ?  ַאְלָמא  ִמִּבְנָיִמין  ָקֲאֵתי,  "ְיִמיִני"ֵרי  ֵליּה  ְוָק.  ַאְלָמא  ִמיהּוָדה  ָקֲאֵתי
ְוַרָּבה  ַבר ,  ַרָּבה  ַבר  ַרב  הּוָנא.    ֻמְכָּתר  ְּבִנימּוסֹו  ָהָיה-ָמְרֳּדַכי  ,  ַרב  ַנְחָמן

ְוִאּמֹו ,  ָאִביו  ִמִּבְנָיִמין,  ַּבר  ָחָּנה  ִמְּׁשֵמיּה  ְּדַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֶּבן  ֵלִוי  ָאְמרּו
ִמְׁשַּפַחת  ְיהּוָדה ,  ִמְׁשָּפחֹות  ִמְתָּגרֹות  זֹו  ְּבזֹו,  ְוַרָּבָנן  ָאְמֵרי.  ִמיהּוָדה
. ְּדָלא  ַקְטֵליּה  ָּדִוד  ְלִׁשְמִעי  ֶבן  ֵּגָרא,  ֲאָנא  ַגְרִמית  ְּדִמְתַיִּליד  ָמְרֳּדַכי,  אֹוֶמֶרת

ָרֵאל  ִהיא ְּכֶנֶסת  ִיְׂש,  ָרָבא  ָאַמר.  ִמיִני  ָקֲאֵתי,  ּוִמְׁשַּפַחת  ִּבְנָיִמין  אֹוֶמֶרת
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ּוַמה  ִּׁשֵּלם  ִלי ,  ְראּו  ֶמה  ָעָׂשה  ִּלי  ְיהּוִדי,  ְלַהְך  ִּגיָסא  ּוְלַהְך  ִּגיָסא,  ְדָקָאְמָרה
  ְּדָלא  ַקְטֵליּה  ָּדִוד  ְלִׁשְמִעי  ֶבן -]  א"דף  יג  ע[ֶמה  ָעָׂשה  ִּלי  ְיהּוִדי  .  ְיִמיִני
ָלא  ֲהָוה  ִמְתַיִּליד ,  ֵליּה  ָּדִודְוַקְט,  ָהָיה  ִׁשְמִעי  ֶבן  ֵּגָרא)  לא(ֶׁשִאְלָמֵלא  ,  ֵּגָרא

 -ּוַמה  ִּׁשֵּלם  ִלי  ְיִמיִני  .  ְוָגַרם  ֵליּה  ַצֲעָרא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִּדְמַקֵּני  ֵביּה  ָהָמן,  ָמְרֳּדַכי
ָלא ,  ָׁשאּול   ְוַקְטֵליּה,  ָהָיה  ֲאָגג)  לא(ֶׁשִאְלָמֵלא  ,  ְּדָלא  ַקְטֵליּה  ָׁשאּול  ַלֲאָגג

ְוַרִּבי .  ְוָגַרם  ֵליּה  ַצֲעָרא  ְלִיְׂשָרֵאל,  )דמקני  ביה  מרדכי(ֲהָוה  ִמְתַיִּליד  ָהָמן  
ַעל  ֵׁשם ?  "ְיהּוִדי"ְוַאַמאי  ָקֵרי  ֵליּה  ,  ְלעֹוָלם  ִמִּבְנָיִמין  ָקֲאֵתי,  יֹוָחָנן  ָאַמר

, "ְיהּוִדי"ֶׁשָּכל  ַהּכֹוֵפר  ַּבֲעבֹוָדה  ָזָרה  ִנְקָרא  ,  ֶׁשָּכַפר  ַּבֲעבֹוָדה  ָזָרה
ִּכְדַרִּבי .  'ְוגֹו"  ִאיַתי  ֻּגְבִרין  ְיהּוָדאִין  ִּדי  ַמִּניָת  ָיְתהֹון)  "ל  גדניא(,  ֶׁשֶּנֱאַמר

ְּדִכי  ֲהָוה  ָפַתח  ַאָּבא  ָפִזי ,  ַּדֲאַמר  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ֶּבן  ָּפִזי,  ִׁשְמעֹון  ֶּבן  ָּפִזי
ה  א "ד.  (ןְוָאנּו  יֹוְדִעין  ְלדֹוְרָׁש,  ָּכל  ְּדָבֶריָך  ֶאָחד  ֵהם,  ָאַמר,  ְבִדְבֵרי  ַהָּיִמים

ְוֶאת ,  ְוֶאת  ֶחֶבר  ֲאִבי  שֹֹוכֹו,  ִאְׁשּתֹו  ַהְּיֻהִדָּיה  ָיְלָדה  ֶאת  ֶיֶרד  ֲאִבי  ְגדֹורְו)  "ד
וכי ".  (ְוֵאֶּלה  ְּבֵני  ִבְתָיה  ַבת  ַּפְרעֹה  ֲאֶׁשר  ָלַקח  ָמֶרד,  ְיקּוִתיֵאל  ֲאִבי  ָזנֹוַח

? "ְיֻהִדָּיה"ְוָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשָמּה  !)  ?והלא  בתיה  שמה!  ?שמה"  יהודיה"
ַוֵּתֶרד  ַּבת  ַּפְרעֹה  ִלְרחֹץ )  "שמות  ּב(,  ִּדְכִתיב,  ָּכְפָרה  ַבֲעבֹוָדה  ָזָרהַעל  ֶׁש

) מלמד,  משום  רבי  שמעון  ּבן  יוחאי(,  ְוָאַמר  ַרִּבי  יֹוָחָנן,  "ַעל  ַהְיאֹר
ֶאָּלא !  ְוָהא  ְרבּוֵיי  ְרִביֵתיּה!  ?"ָיְלָדה.  "ֶׁשָּיְרָדה  ִלְרחֹץ  ִמִּגּלּוֵלי  ֵבית  ָאִביָה

ַמֲעֶלה  ָעָליו  ַהָּכתּוב ,  ְּבתֹוְך  ֵּביתֹו]  ִויתֹוָמה[ֶׁשָּכל  ַהְמַגֵּדל  ָיתֹום  ,  לֹוַמר  ְלָך
ֶׁשָּיַרד  ָלֶהם ?  "ֶיֶרד"ְוָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשמֹו  ,    ֶזה  מֶֹׁשה-"  ֶיֶרד.  "ְּכִאּלּו  ְיָלדֹו

. ְׂשָרֵאל  ֶׁשָּגַדר  ִּפְרצֹוֵתיֶהן  ֶׁשל  ִי-"  ְּגדֹור).  "ובשבילו(ְלִיְׂשָרֵאל  ָמן  ְּבָיָמיו  
  ֶׁשַּנֲעָׂשה -"  שֹֹוכֹו.  "  ֶׁשִחֵּבר  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַלֲאִביֶהם  ֶׁשַּבָּׁשָמִים-"  ֶחֶבר"

) לאביהם  שבשמים(  ֶׁשִּקּוּו  ִיְׂשָרֵאל  -"  ְיקּוִתיֵאל.  "ָלֶהם  ְלִיְׂשָרֵאל  ְּכֻסָּכה
, "ֲאִבי",  "ֲאִבי  ".  ֶׁשִהְזִניַח  ֲעֹונֹוֵתיֶהם  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל-"  ָזנֹוַח.  "ְּבָיָמיו]  ָלֵאל[
ְוֵאֶּלה  ְּבֵני  ִבְתָיה  ַבת .  "ִּבְנִביאּות ָאב,  ָאב  ְּבתֹוָרה,    ָאב  ְּבָחְכָמה-"  ֲאִבי"

ָאַמר !  ?ְׁשמֹו"  ָּכֵלב"ַוֲהלֹא  !  ?  ְׁשמֹו"  ֶמֶרד"ְוִכי  ,  "ַּפְרעֹה  ֲאֶׁשר  ָלַקח  ָמֶרד
ְוִיָּׂשא  ִבְתָיה  ַבת ,  ִליםָיבֹא  ָּכֵלב  ֶׁשָּמַרד  ַּבֲעַצת  ְמַרְּג,  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא

ָאַמר ,  "ֲאֶׁשר  ָהְגָלה  ִמירּוָׁשַלִים.  "ַּפְרעֹה  ֶׁשָּמְרָדה  ְבִגּלּוֵלי  ֵבית  ָאִביָה
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ַקִרי  ָלּה ,  "ַוְיִהי  אֹוֵמן  ֶאת  ֲהַדָּסה  ִהיא  ֶאְסֵּתר.  "ֶׁשָּגָלה  ֵמַעְצמֹו,  ָרָבא
, ְׁשָמּה"  ֶאְסֵּתר",  ִאיר  אֹוֵמרַרִּבי  ֵמ,  ַּתְנָיא!  ?"ֲהַדָּסה"ְוַקִרי  ָלּה  ,  "ֶאְסֵּתר"

ְוֵכן ,  ַעל  ֵׁשם  ַהַּצִדיִקים  ֶׁשִּנְקְראּו  ֲהַדִּסים?  "ֲהַדָּסה"ְוָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשָמּה  
ַרִּבי ,  "ְוהּוא  עֵֹמד  ֵּבין  ַהֲהַדִּסים  ֲאֶׁשר  ַּבְּמֻצָלה)  "זכריה  א(,  הּוא  אֹוֵמר

ִמְּפֵני ?  "ֶאְסֵּתר"ָרא  ְׁשָמּה  ְוָלָּמה  ִנְק,  ְׁשָמּה"  ֲהַדָּסה",  ְיהּוָדה  אֹוֵמר
ֵאין  ֶאְסֵּתר  ַמֶּגֶדת ",  ְוֵכן  ַהָּכתּוב  אֹוֵמר.  ֶׁשָהְיָתה  ַמְסֶּתֶרת  ֶאת  ְּדָבֶריָה

ְוָלָּמה  ִנְקָרא ,  ְׁשָמּה"  ֲהַדָּסה",  ַרִּבי  ְנֶחְמָיה  אֹוֵמר".  מֹוַלְדָּתּה  ְוֶאת  ַעָּמּה
ָהיּו  קֹוִרין  אֹוָתּה  ַעל  ֵׁשם )  ִביםעֹוְבֵדי  ּכֹוָכ(ֶׁשגֹוים  ?  "ֶאְסֵּתר"ְׁשָמּה  

ְוָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשָמּה ,  ְׁשָמּה"  ֶאְסֵּתר",  ֶּבן  ַעַּזאי  אֹוֵמר".  ִאְסַּתַהר"
ֶאָּלא ,    לֹֹא  ֲאֻרָּכה  ְולֹא  ְקָצָרה-ִמְּפֵני  ֶׁשָהְיָתה  ֵבינֹוִנית  ?  "ֲהַדָּסה"

, ֶאְסֵּתר  ְיַרְקרֶֹקת  ָהְיָתה,  ראֹוֵמ,  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֶּבן  ָקְרָחה.  ֵבינֹוִנית  ַּכֲהַדס
ּוְבמֹות )  ",וכתיב(,  "ִּכי  ֵאין  ָלּה  ָאב  ָוֵאם.  "ְוחּוט  ֶׁשל  ֶחֶסד  ָמׁשּוְך  ָעֶליָה

  ֵמת -)  אמה(ִעְּבַרָּתּה  ,  ]ַאָחא)  [חסדא(ָאַמר  ַרב  ?  ָלָּמה  ִלי,  "ָאִביָה  ְוִאָּמּה
) דבי(ָּתָּנא  "  ֳּדַכי  לֹו  ְלַבתְלָקָחּה  ָמְר.  "  ֵמָתה  ִאָּמּה-)  אמה(ְיָלַדָּתּה  ,  ָאִביָה

, ְוֵכן  הּוא  אֹוֵמר,  "ְלַבִית"ֶאָּלא  ,  "ְלַבת"ַאל  ִּתְקֵרי  ,  ַרִּבי  ֵמִאיר]  ִמּׁשּום[
. ָקָנה ִּכי  ִאם  ִּכְבָׂשה  ַאַחת  ְקַטָּנה  ֲאֶׁשר,  ְוָלָרׁש  ֵאין  ּכֹל)  "שמואל  ּב  יב(

  ִמִּפּתֹו  תֹאַכל  ּוִמּכֹסֹו  ִתְׁשֶּתה  ּוְבֵחיקֹו ;ַוִּתְגַּדל  ִעּמֹו  ְוִעם  ָּבָניו  ַיְחָּדו,  ַוְיַחֶּיָה
! ?"ַוְּתִהי  לֹו  ְּכַבת",  "ִמִּפּתֹו  תֹאַכל"ִמּׁשּום  ְּד".  ַוְּתִהי  לֹו  ְּכַבת,  ִתְׁשָּכב
ְוֵאת  ֶׁשַבע  ַהְּנָערֹות  ָהְראּויֹות  ָלֵתת ".  "ְלַבִית"ָהָכא  ָנֵמי  ,  "ְּכַבִית"ֶאָּלא  
  :ָהְיָתה מֹוָנה ָבֶהן ִׁשְבַעת ְיֵמי ַׁשָּבתְמַלֵּמד ֶׁש, ָאַמר ָרָבא". ָלּה

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


