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  ד"בס

  ק" לפב"מש תחשון -230  #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

 ) כב(עין יעקב על מסכת סנהדרין אות 
יַאְך  ָנָׂשא  ָּדִוד  ְׁשֵּתי  ֲאָחיֹות ֵה,  שם  ָׁשֲאלּו  ַּתְלִמיָדיו  ֶאת  ַרִּבי  יֹוֵסי)  כב(

ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֶּבן  ָקְרָחה .  ַאַחר  ִמיַתת  ֵמַרב  ְנָׂשָאּה,  ִמיַכל,  ָאַמר  ָלֶהם?  ְּבַחֵּייֶהן
ְּתָנה  ֶאת  ִאְׁשִּתי  ֶאת )  "ב  ג"ש(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ִקּדּוֵׁשי  ָטעּות  ָהיּו  לֹו  ְּבֵמַרב,  אֹוֵמר

ָאַמר  ַרב ?  ַמאי  ַּתְלמּוָדא".    ְּבֵמָאה  ָעְרלֹות  ְּפִלְׁשִּתיםִמיַכל  ֲאֶׁשר  ֵאַרְׂשִּתי  ִלי
שם  א (,  ִּדְכִתיב?  ַמאי  ִקּדּוֵׁשי  ָטעּות.  ְולֹא  ֵמַרב  ִאְׁשִּתי,  ִמיַכל  ִאְׁשִּתי,  ָּפָּפא
". ְוֶאת  ִּבּתֹו  ִיֶּתן  לֹו,  ַיְעְׁשֶרּנּו  ַהֶּמֶלְך  עֶֹׁשר  ָּגדֹול,  ְוָהָיה  ָהִאיׁש  ֲאֶׁשר  ַיֶּכנּו)  "יז

ְוַהְמַקֵּדׁש  ְּבִמְלֶוה  ֵאיָנּה ,  ִמְלֶוה  ִאית  ָלָך  ַּגָּבִאי,  ָאַמר  ֵליּה,  ָאַזל  ַקְטֵליּה
וְַיִהי  ְּבֵעת  ֵּתת  ֶאת  ֵמַרב )  "שם  יח(,  ִּדְכִתיב,  ָאַזל  ְיָהָבּה  ְלַעְדִריֵאל,  ְמֻקֶּדֶׁשת

ִאי ,  ָאַמר  ֵליּה".  הְוִהיא  ִנְּתָנה  ְלַעְדִריֵאל  ַהְּמחָֹלִתי  ְלִאָׁש,  ַּבת  ָׁשאּול  ְלָדִוד
, ָאַזל  ַאְיִּתי  ֵליּה.  ִזיל  ַאְיִּתי  ִלי  ֵמָאה  ָעְרלֹות  ְּפִלְׁשִּתים,  ָּבִעית  ְּדֶאֵּתן  ָלָך  ִמיַכל

, ִמְלֶוה  ּוְפרּוָטה,  ָׁשאּול  ָסַבר.  ִמְלֶוה  ּוְפרּוָטה  ִאית  ָלְך  ַּגָּבִאי,  ָאַמר  ֵליּה  ָׁשאּול
ְוִאי  ָּבִעית ,  ַּדְעֵּתיּה  ַאְּפרּוָטה,  ִמְלֶוה  ּוְפרּוָטה,  ְוָדִוד  ָסַבר,  ַּדְעֵּתיּה  ַאִמְלֶוה

ָלא  ָחִזי ,  ָׁשאּול  ָסַבר.    ַּדְעֵּתיּה  ַאְּפרּוָטה-ה  ִמְלֶוה  ּוְפרּוָט,  ְּדכּוֵלי  ָעְלָמא,  ֵאיָמא
ְּתָנה  ֶאת  ִאְׁשִּתי "ַהאי  ,  ְוַרִּבי  יֹוֵסי.  ָחִזי  ְלַכְלֵּבי  ְוׁשּוְנֵרי,  ְוָדִוד  ָסַבר,  ְוָלא  ִמיִדי
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ׁש ַרִּבי  יֹוֵסי  ָהָיה  דֹוֵר,  ְּדַתְנָיא,  ַרִּבי  יֹוֵסי  ְלַטֲעֵמיּה?  ַמאי  ָּדִריׁש  ֵּביּה"  ֶאת  ִמיַכל
וִַּיַּקח  ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ְׁשֵני  ְּבֵני )  "ב  כא"ש(,  ְּכִתיב,  ִמְקָראֹות  ְמעָֹרִבים)  שתי(

ְוֶאת  ֲחֵמֶׁשת ,  ְוֶאת  ְמִפבֶֹׁשת ֶאת  ַאְרמִֹני,  ִרְצָּפה  ַבת  ַאָּיה  ֲאֶׁשר  ָיְלָדה  ְלָׁשאּול
ְוִכי ,  ]'ְוגֹו"  [ְּמחָֹלִתיְּבֵני  ִמיַכל  ַּבת  ָׁשאּול  ֲאֶׁשר  ָיְלָדה  ְלַעְדִריֵאל  ֶּבן  ַּבְרִזַּלי  ַה

) א  כה"ש(,  ִּדְכִתיב,  ַוֲהלֹא  ְלַפְלִטי  ֶּבן  ַלִיׁש  ִנְּתָנה?  ְלַעְדִריֵאל  ִנְּתָנּה,  ִמיַכל  
ֶאָּלא  ַמִּקיׁש .  'ְוגֹו"  ְוָׁשאּול  ָנַתן  ֶאת  ִמיַכל  ִּבּתֹו  ֵאֶׁשת  ָּדִוד  ְלַפְלִטי  ֶבן  ַלִיׁש"

 -ַמה  ִּקּדּוֵׁשי  ִמיַכל  ְלַפְלִטי  .  ֵׁשי  ִמיַכל  ְלַפְלִטיְלִקּדּו,  ִקּדּוֵׁשי  ֵמַרב  ְלַעְדִריֵאל
, ְוַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֶּבן  ָקְרָחה  ַנִמי.    ַּבֲעֵבָרה-ַאף  ִקּדּוֵׁשי  ֵמַרב  ְלַעְדִריֵאל  ,  ַּבֲעֵבָרה
ְוִכי  ִמיַכל  ָיְלָדה (?  "ְוֶאת  ֲחֵמֶׁשת  ְּבֵני  ִמיַכל  ַּבת  ָׁשאּול)  "ב  כא"ש(,  ָהְּכִתיב

ְלִפיָכְך ,  ּוִמיַכל  ִּגְּדָלה,  ֵמַרב  ָיְלָדה,  ָאַמר  ְלָך  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע).  ב  ָיְלָדהַוֲהלֹא  ֵמַר
ַמֲעֶלה  ָעָליו ,    ֶׁשָּכל  ַהְמַגֵּדל  ָיתֹום  ְּבתֹוְך  ֵּביתֹו-ְלַלְּמְדָך  ,  ִנְקְראּו  ַעל  ְׁשָמּה

ִּתְקֶראָנה  ּלֹו ַו)  "רות  ד(,  ַרִּבי  ֲחִניָנא  אֹוֵמר  ֵמָהָכא.  ַהָּכתּוב  ְּכִאּלּו  ְיָלדֹו
, ַוֲהלֹא  רּות  ָיְלָדה?  ְוִכי  ָנֳעִמי  ָיְלָדה,  "ַהְּׁשֵכנֹות  ֵׁשם  ֵלאמֹר  ֻיַּלד  ֵּבן  ְלָנֳעִמי

ַרִּבי  יֹוָחָנן  ָאַמר .  ְלִפיָכְך  ִנְקָרא  ַעל  ְׁשָמּה,  רּות  ָיְלָדה  ְוָנֳעִמי  ִּגְּדָלה,  ֶאָּלא
ְוֵאֶּלה  ְּבֵני ',  ה  ֶאת  ֶיֶרד  ֲאִבי  ְגדֹור  ְוגֹוְוִאְׁשּתֹו  ַהְיֻהִּדָּיה  ָיְלָד)  "א  ד"דה(,  ֵמָהָכא

ְוָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשמֹו ,  ֶזה  ָּכֵלב',  ָמֶרד,  ,"ָמֶרד)  לו(ִּבְתָיה  ַבת  ַּפְרעֹה  ֲאֶׁשר  ָלַקח  
ֶאָּלא ,  ַוֲהלֹא  יֹוֶכֶבד  ָיְלָדה?  ְוִכי  ִּבְתָיה  ָיְלָדה.  ֶׁשָּמַרד  ַּבֲעַצת  ְמַרְּגִלים'?  ָמֶרד,

, ַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ָאַמר  ֵמָהָכא.  ְלִפיָכְך  ִנְקָרא  ַעל  ְׁשָמּה,  ה  ּוִבְתָיה  ִּגְּדָלהיֹוֶכֶבד  ָיְלָד
, ְוִכי  יֹוֵסף  ָיַלד".  ָּגַאְלָּת  ִּבְזרֹוַע  ַעֶּמָך  ְּבֵני  ַיֲעקֹב  וְיֹוֵסף  ֶסָלה)  "תהלים  עז(

  :ְקְראּו ַעל ְׁשמֹוְלִפיָכְך ִנ, ֶאָּלא ַיֲעקֹב ָיַלד וְיֹוֵסף ִּכְלֵּכל? ַוֲהלֹא ַיֲעקֹב ָיַלד
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


