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  ד"בס

  ק" לפב"מש תכסלו -231  #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

 ) קט(ין יעקב על מסכת סנהדרין אות ע
 :ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֶּפֶרק ְׁשִמיִני) קט(

ְמָנא  ָלן ).  דֹורֹות  ָהִראׁשֹוִנים  ָהיּו  מֹוִליִדים  ְּבֵני  ְׁשמֶֹנה  ָׁשִנים(דף  סט  
ֲהלֹא  זֹאת  ַּבת  ֶׁשַבע  ַּבת  ֱאִליָעם )  "ב  יא"ש(,  ִאיֵליָמא  ִמִּדְכִתיב?  ]ְּדאֹוִליד[

, "ֱאִליָעם  ֶּבן  ֲאִחיתֶֹפל  ַהִּגלִֹני)  "שם  כג(,  ּוְכִתיב,  "ֵאֶׁשת  אּוִרָּיה  ַהִחִּתי
ַּבֲעבּור ,  וִַּיְׁשַלח  ְּבַיד  ָנָתן  ַהָּנִביא  וִַּיְקָרא  ֶאת  ְׁשמֹו  ְיִדיְדָיה)  "שם  יב(,  ּוְכִתיב

וִַּיְהיּו  ּגְֹזִזים ,  וְַיִהי  ִלְׁשָנַתִים  ָיִמים)  "שם  יג(,  ּוְכִתיב,  )אהבו"  ('ה)  כי(
ם  ָׁשלֹׁש וְַיִהי  ָׁש,  ְוַאְבָׁשלֹום  ָּבַרח  וֵַּיֶלְך  ְּגׁשּור)  "שם(,  ּוְכִתיב,  "ְלַאְבָׁשלֹום

ּוְפֵני ,  וֵַּיֶׁשב  ַאְבָׁשלֹום  ִּבירּוָׁשַלִים  ְׁשָנַתִים  ָיִמים)  "שם  יד(,  ּוְכִתיב,  "ָׁשִנים
וַּיֹאֶמר ,  וְַיִהי  ִמֵּקץ  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה)  "שם  טו(,  ּוְכִתיב,  "ַהֶּמֶלְך  לֹא  ָרָאה

, "ְּבֶחְברֹון'  ֶׁשר  ָנַדְרִּתי  ַלהֵאְלָכה  ָּנא  ַוֲאַׁשֵּלם  ֶאת  ִנְדִרי  ֲא,  ַאְבָׁשלֹום  ֶאל  ַהֶּמֶלְך
וַַּיֲחבֹׁש  ֶאת ,  ַוֲאִחיתֶֹפל  ָרָאה  ִּכי  לֹא  ֶנֶעְׂשָתה  ֲעָצתֹו)  "שם  יז(,  ּוְכִתיב
, ּוְכִתיב,  "וְַיַצו  ֶאל  ֵּביתֹו  וֵַּיָחַנק,  ֶאל  ִעירֹו,  וֵַּיֶלְך  ֶאל  ֵּביתֹו]  וַָּיָקם[,  ַהֲחמֹור

ָּכל  ְׁשנֹוָתיו  ֶׁשל ,  ְוַתְנָיא".  לֹא  ֶיֱחצּו  ְיֵמיֶהםַאְנֵׁשי  ָדִמים  ּוִמְרָמה  )  "תהלים  נה(



 2

  ֵאיָנם  ֶאָּלא  ְׁשלִֹׁשים -ְוֶׁשל  ֲאִחיתֶֹפל  ,    ֵאיָנם  ֶאָּלא  ְׁשלִֹׁשים  ְוַאְרַּבע-ּדֹוֵאג  
  ָּפׁש  ְלהּו -ַּדֲהָוה  ְׁשלֹמֹה  ,  ַּדל  ֶׁשַבע,  ְּתָלִתין  ּוְתָלת?  ַּכָּמה  ַהוְָיא  ְלהּו.  ְוָׁשלֹׁש

ִאיְׁשַּתַּכח  ְּדָכל  ַחד  ְוַחד ,    ִלְתָלָתא  ִעּבּוֵרי-ַּדל  ַּתְרֵּתי  ְׁשֵני  .  ִׁשיתֶעְׂשִרים  ְו
  אֹוִליד -  ֶׁשַבע  -ּוַבת  ,  ִּדְלָמא  ַּתְרוְַיהּו  ְּבֵתַׁשע  אֹוִליד?  ִמַּמאי.  ִּבְתַמֵני  אֹוִליד

. ָוָלד  ֵמִעיָקָרא  ְּדָהא  ַהוְָיא  ָלּה  -ֵּתַדע   .  ַּבְרָיא  ִהיא-ִמּׁשּום  ְּדִאְּתָתא  ,  ְּבִׁשית
ֶּתַרח  הֹוִליד  ֶאת  ַאְבָרם ,  ְוֵאֶּלה  ּתֹוְלדֹת  ֶּתַרח)  "בראשית  יא(,  ֶאָּלא  ֵמָהָכא

 -ְוָנחֹור  ָּגדֹול  ֵמָהָרן  ,    ָׁשָנה-חֹור  ְוַאְבָרָהם  ָּגדֹול  ִמָּנ,  "ֶאת  ָנחֹור  ְוֶאת  ָהָרן
וִַּיַּקח  ַאְבָרם )  "שם(,  ּוְכִתיב.  ִנְמָצא  ַאְבָרָהם  ָּגדֹול  ְׁשֵּתי  ָׁשִנים  ֵמָהָרן,  ָׁשָנה

ְוָלָּמה  ִנְקָרא  ְׁשָמּה ,    זֹו  ָׂשָרה-ִיְסָּכה  ,  ְוָאַמר  ַרִּבי  ִיְצָחק.  'ְוגֹו"  ְוָנחֹור  ָלֶהם  ָנִׁשים
ּכֹל  ֲאֶׁשר  ּתֹאַמר )  "שם  כא(,  ְוַהְינּו  ִּדְכִתיב,  ּסֹוָכה  ְּברּוַח  ַהּקֶֹדׁשֶׁש?  "ִיְסָּכה"

.   ֶׁשַהּכֹל  ָסִכין  ְּבָיְפָיּה-"  ִיְסָּכה",  ָּדָבר  ַאֵחר".  ֵאֶליָך  ָׂשָרה  ְׁשַמע  ְּבקָֹלּה
ַּכָּמה .  'ֹוְוג"  וַּיֹאֶמר  ְּבִלּבֹו,  וִַּיּפֹל  ַאְבָרָהם  ַעל  ָּפָניו  וִַּיְצָחק)  "שם  יז(,  ּוְכִתיב

, ִאְׁשַּתַּכח.    ַּתְרֵּתין  ְׁשִנין-ְוָקִׁשיׁש  ֵמֲאבּוָה  ,  ֶעֶׂשר  ְׁשִנין?  ָקִׁשיׁש  ַאְבָרָהם  ִמָּשָרה
זּוָטא ,  ִּדיְלָמא  ַאְבָרָהם?  ִמַּמאי.    ִּבְתַמֵני  אֹוְלָדּה-ִּכי  אֹוְלָדּה  ָהָרן  ְלָׂשָרה  

ְּדָקא  ָחִׁשיב  ְלהּו  ְקָרא ,  ֵּתַדע?  הּוְוֶדֶרְך  ָחְכָמָתן  ָקא  ָחִׁשיב  ְל,  ַּדֲאחּוָה  ֲהָוה
וַּיֹוֶלד  נַֹח ,  וְַיִהי  נַֹח  ֶּבן  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ָׁשָנה)  "שם  ה(,  ִּדְכִתיב,  ֶּדֶרְך  ָחְכָמָתן

 -ָּגדֹול  ִמֶּיֶפת  "  ָחם"ְו,    ָׁשָנה-ָּגדֹול  ֵמָחם  "  ֵׁשם".  "ֶאת  ֵׁשם  ֶאת  ָחם  ְוֶאת  ָיֶפת
ְונַֹח  ֶּבן  ֵׁשׁש )  "שם  ז(,  ּוְכִתיב,    ְׁשֵּתי  ָׁשִנים-ֶפת  ָּגדֹול  ִמֶּי,  ִנְמָצא  ֵׁשם,  ָׁשָנה

ֵאֶּלה  ּתֹוְלדֹת )  "שם  יא(,  ּוְכִתיב".  ֵמאֹות  ָׁשָנה  ְוַהַּמּבּול  ָהָיה  ַמִים  ַעל  ָהָאֶרץ
  ֶּבן -"  וַּיֹוֶלד  ֶאת  ַאְרַּפְכָׁשד  ְׁשָנַתִים  ַאַחר  ַהַּמּבּול,  ֵׁשם  ֶּבן  ְמַאת  ָׁשָנה,  ֵׁשם

ָחִׁשיב    ֶּדֶרְך  ָחְכָמָתן  ָקא-ֶאָּלא  ?  ַּבר  ְמָאה  ְוַתְרֵּתין  ְׁשִנין  ֲהָוה?  ֵמָאה  ָׁשָנה
ַאְמִריָתּה ,  ָאַמר  ַרב  ָּכֲהָנא.    ֶּדֶרְך  ָחְכָמָתן  ָקא  ָחִׁשיב  ְלהּו-ָהִכי  ַנִמי  ,  ְלהּו

,   ָלּהֵמָהָכא  ַמְתִניתּו,  ַאּתּון,  ָאַמר,  ִלְׁשַמְעָּתא  ַקֵּמיּה  ְּדַרב  ְזִביד  ִמְּנַהְרְּדָעא
ֲאִבי  ָּכל  ְּבֵני  ֵעֶבר  ֲאִחי ,  ּוְלֵׁשם  ֻיַּלד  ַּגם  הּוא)  "שם  י(,  ֵמָהָכא  ַמְתִניָנן  ָלּה,  ֲאָנן

שמות (,  ֵמָהָכא?  ֶאָּלא  ְמָנא  ָלן].  ֲהָוה[  ַהָּגדֹול  ֶׁשְּבֶאָחיו  -]  ֶיֶפת[,  "ֶיֶפת  ַהָּגדֹול
ַוָּתָמת )  "ה  א  ב"ד(,  ּוְכִתיב".  ּוְבַצְלֵאל  ֶּבן  אּוִרי  ֶבן  חּור  ְלַמֵּטה  ְיהּוָדה)  "לח

ְוִכי  ָעַבד ".  ַוֵּתֶלד  לֹו  ֶאת  חּור,  וִַּיַּקח  לֹו  ָכֵלב  ֶאת  ֶאְפָרת)  ֵאֶשת  ָּכֵלב(,  ֲעזּוָבה
ִאיׁש )  "שמות  לו(,  ִּדְכִתיב,  )שני(ַּבר  ְּתֵליַסר  ?  ַּבר  ַּכָּמה  ֲהָוה,  ְּבַצְלֵאל  ִמְׁשָּכן

  ,"יםִאיׁש ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמה עִֹׂש
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  ֵהִקים  ִמְׁשָּכן  ְוָׁשַלח -ְׁשִנָּיה  ,    ָעָׂשה  מֶֹׁשה  ִמְׁשָּכן-ָׁשָנה  ִראׁשֹוָנה  ,  ְוַתְנָיא
ֶּבן  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה  ָאנִֹכי  ִבְׁשלַֹח  מֶֹׁשה )  "יהושע  יד(,  ּוְכִתיב,  ְמַרְּגִלים
ַּכָּמה ".  ָׁשָנהְוַעָּתה  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  ַהּיֹום  ֶּבן  ָחֵמׁש  ּוְׁשמִֹנים  .  'ְוגֹו'  ֶעֶבד  ה

ָּפׁשּו  ְלהּו  ֶעְׂשִרין ,    ַּדֲהָוה  ְּבַצְלֵאל-ַּדל  ַאְרֵּביַסר  ,  ַאְרָּבִעים?  ַהְוָיא  ְלהּו
ִּבְתַמֵני ,  ִאיְׁשַּתַּכח  ְּדָכל  ַחד  ְוַחד,    ִּדְתָלָתא  ִעּבּוֵרי-ַּדל  ַּתְרֵּתי  ְׁשֵני  ,  ְוִׁשית
 :אֹוִליד
ֶׁשְּתֵהא  ַּבת ,  ַּבִּדין  הּוא,  ָאַמר  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון,  אַּתְנָי.  ֵּבן  ְולֹא  ַּבת].  ִּפיְסָקא[שם  

ֶאָּלא ,  ֶׁשַהּכֹל  ְמצּויִין  ֶאְצָלּה  ַּבֲעֵבָרה]  דף  ע[,  ְראּוָיה  ִלְהיֹות  ְּכֵבן  סֹוֵרר  ּומֹוֶרה
  : ְולֹא ַּבת-" ֵּבן", ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב הּוא

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


