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  ד"בס

  ק" לפב"מש תשבט -233  #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( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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 ישראלוועד יצא 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

  

  
 ) רנה(עין יעקב על מסכת סנהדרין אות 

, ֶׁשֶּנֱאַמר,    ָלעֹוָלם  ַהָּבאֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק,  ְמַרְּגִלים.  שם  ִמְׁשָנה)  רנה(
". ַוָּיֻמתּו  ָהֲאָנִׁשים  מֹוִצֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ַּבַּמֵּגָפה)  "במדבר  יד(
ֵאין  ָלֶהם ,  ֲעַדת  קַֹרח.    ָלעֹוָלם  ַהָּבא-'  ַּבַּמֵּגָפה,  ,  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה-'  ַוָּיֻמתּו,

 -"  ַכס  ֲעֵליֶהם  ָהָאֶרץַוְּת)  "במדבר  טז(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם  ַהָּבא
. ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֲעִקיָבא,    ָלעֹוָלם  ַהָּבא-"  ַוּיֹאְבדּו  ִמּתֹוְך  ַהָּקָהל",  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה

ֵמִמית  ּוְמַחֶּיה '  ה)  "א  ב"ׁש(,  ֲעֵליֶהם  ָאַמר  ַהָּכתּוב,  ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  אֹוֵמר
ֵאין  ָלֶהם  ֵחֶלק  ָלעֹוָלם ,  ֲעַדת  קַֹרח,  ָּתנּו  ַרָּבָנן.  ְּגָמָרא".  מֹוִריד  ְׁשאֹול  ַוָּיַעל

,   ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה-"  ַוְּתַכס  ֲעֵליֶהם  ָהָאֶרץ)  "דבר  טזבמ(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַהָּבא
ַרִּבי  ְיהּוָדה  ֶּבן .  ִּדְבֵרי  ַרִּבי  ֲעִקיָבא,    ָלעֹוָלם  ַהָּבא-"  ַוּיֹאְבדּו  ִמּתֹוְך  ַהָּקָהל"

) תהלים  קיט(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֲהֵרי  ֵהן  ַּכֲאֵבָדה  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת,  ְּבֵתיָרא  אֹוֵמר
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ַוִּיַּקח "].  "ִּכי  ִמְצֹוֶתיָך  לֹא  ָׁשָכְחִּתי[,  ַּבֵּקׁש  ַעְבֶּדָך,  אֵֹבדָּתִעיִתי  ְּכֶׂשה  "
) שעשה  (-'  קַֹרח,.  ֶׁשָּלַקח  ִמָּקח  ַרע  ְלַעְצמֹו,  ָאַמר  ֵריׁש  ָלִקיׁש,  "קַֹרח

ֶׁשִהְרִּתיַח ָעָליו ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ,  ֵּבן-'  ֶּבן  ִיְצָהר,.  ָקְרָחה  ְּבִיְׂשָרֵאל]  ֶׁשַּנֲעָׂשה[
ֶׁשַּנֲעָׂשה ,    ֵּבן-'  ֶּבן  ֵלִוי,.  ֶׁשִהְקָהה  ִׁשֵּני  מֹוִליָדיו,    ֵּבן-'  ֶּבן  ְקָהת,.  ָּצֳהַרִיםַּכ

ָאַמר ?  ֶׁשָעַקב  ַעְצמֹו  ַלֵּגִהָּנם,    ֵּבן-'  ֶּבן  ַיֲעקֹב,ְוִליְחׁשֹוב  ַנִמי  .  ְלָוָיה  ַּבֵּגִהָּנם
, ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַעל  ַעְצמֹוַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  ַרֲחִמים  ,  ַרב  ְׁשמּוֵאל  ַּבר  ַרב  ִיְצָחק

, "ִּבְקָהָלם  ַאל  ֵּתַחד  ְּכבִֹדי[,  ְּבסָֹדם  ַאל  ָּתבֹא  ַנְפִׁשי)  "בראשית  מט(
  ֶזה -'  ִּבְקָהָלם  ַאל  ֵּתַחד  ְּכבִֹדי ,  ֵאּלּו  ְמַרְּגִלים-]  'ְּבסָֹדם  ַאל  ָּתבֹא  ַנְפִׁשי,

] ַעְצמֹו)  [לבבו(ִאֵּבר    ֶׁש-'  ֲאִביָרם,.    ֶׁשָעַבר  ַעל  ַּדת  ֵאל-'  ָּדָתן,.  ֲעַדת  קַֹרח
.   ֶׁשַּנֲעׁשּו  לֹו  ְּפָלאֹות-'  ֶּפֶלת,.    ֶׁשָּיַׁשב  ַּבֲאִנינּות-'  ְואֹון,.  ֵמֲעׂשֹות  ְּתׁשּוָבה

.   ִאְׁשּתֹו  ִהִּציַלּתּו-]  ֶּבן  ֶּפֶלת[אֹון  ,  ָאַמר  ַרב.  ֶׁשָרָאה  ְוֵהִבין,    ֵּבן-'  ֶּבן  ְראּוֵבן,
ְוִאי  ַמר .    ַאְנְּת  ַּתְלִמיָדא-ִאי  ַמר  ַרָּבה  ,  יָנּהַמאי  ַנְפָקא  ָלְך  ִמ,  ָאְמָרה  ֵליּה

ְוִאְׁשַּתְּבִעי  ִלי ,  ֲהָוִאי  ְּבֵעָצה?  ָמה  ֶאֱעִביד,  ָאַמר  ָלּה.    ַאְנְּת  ַּתְלִמיָדא-ַרָּבה  
, ִּדְכִתיב,  ַקִּדיְׁשָּתא  ִניְנהּו,  ְּדכּוָלּה  ְּכִניְׁשָּתא,  ָיַדְעָנא,  ָאְמָרה  ֵליּה!  ַּבֲהַדְיהּו

ַּדֲאָנא ,  ּתּוב,  ָאְמָרה  ֵליּה".  ִּכי  ָכל  ָהֵעָדה  ֻּכָּלם  ְקדִֹׁשים)  "בר  טזבמד(
אֹוְּתָבה  ַעל .  ְוַאְגִניֵתיּה  ַּגָּוִאי,  ְוַאְרִויֵתיּה,  ַאְׁשִקיֵתיּה  ַחְמָרא.  ַמִּציְלָנא  ָלְך

 -  ְוָהִכי  ַאְדָהִכי.  ָהַדר,  ַחְזֵייּה,  ָּכל  ַּדֲאָתא,  ְוָסַתְרָּתה  ְלַמְזָיּה]  דף  קי[,  ָּבָבא
  :ִאְבְלעּו ְלהּו

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


