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  ד"בס

  ק" לפב"מש תאדר -234  #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

  

 ) לב(עין יעקב על מסכת זבחים אות 
ְדָּבר  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה  ָחֵסר ְיֵמי  אֶֹהל  מֹוֵעד  ֶׁשַּבִּמ,  שם  ָּתנּו  ַרָּבָנן)  לב(

, ֶׁשַבע  ֶׁשָּכְבׁשּו,  ֶׁשַּבִּגְלָּגל  ַאְרַּבע  ֶעְׂשֵרה  ָׁשָנה]  ְיֵמי  אֶֹהל  מֹוֵעד.  [ַאַחת
, ֶׁשְּבנֹוב  ְוֶׁשְּבִגְבעֹון  ֲחִמִּׁשים  ָוֶׁשַבע]  ְיֵמי  אֶֹהל  מֹוֵעד.  [ְוֶׁשַבע  ֶׁשָחְלקּו

ְיֵמי  אֶֹהל  מֹוֵעד .  [ְבִעים  ָחֵסר  ַאַחתְׁשלֹׁש  ֵמאֹות  ִׁש]  ְלִׁשילֹה[ִנְׁשַּתַּיר  
ָׁשָנה  ִראׁשֹוָנה ,  ַּדָאַמר  ָמר?  ְמָנא  ָלן,  ]  ַאְרָּבִעים  ָחֵסר  ַאַחת-ֶׁשַּבִּמְדָּבר  

ַאְרַּבע .  ְוָׁשַלח  מֶֹׁשה  ְמַרְּגִלים,  ַּבְּׁשִנָיה  הּוַקם,  ָעָׂשה  מֶֹׁשה  ֶאת  ַהִּמְׁשָּכן
, ִמְּדָאַמר  ָּכֵלב?  ְמָנא  ָלן]  ֶׁשַבע  ֶׁשָחְלקּו[,  ְבׁשּוֶׁשַבע  ֶׁשָּכ.  ֶעְׂשֵרה  ַּבִּגְלָּגל

ְוַעָּתה  ִהֵּנה  ָאנִֹכי  ַהּיֹום ',  י  ִּבְׁשלֹוַח  ְוגֹוִּבן  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנה  ָאנִֹכ)  "יהושע  יד(
ַּבר  ַּתְמִנין  ַנֵּכי ?  ִּכי  ָעְברּו  ְלַיְרֵּדן  ַּכָּמה  ֲהֵוי".  ֶּבן  ָחֵמׁש  ּוְׁשמֹוִנים  ָׁשָנה

ְוֶׁשַבע .  ֲהֵרי  ֶׁשַבע  ֶׁשָּכְבׁשּו".  ֵּבן  ָחֵמׁש  ּוְׁשמֹוִנים  ָׁשָנה",  ְוָקָאַמר,  ַּתְרֵּתי
ְוִאי .  ֶׁשַבע  ַנִּמי  ָחְלקּו,  ִמְּדֶׁשַבע  ָּכְבׁשּו,  ִאי  ָבִעית  ֵאיָמא?  ָנא  ָלןֶׁשָחְלקּו  ְמ

ִמְּדָלא  ַמְׁשַּכַחת  ָלּה  ַאְרַּבע  ֶעְׂשֵרה  ָׁשָנה  ַאַחר  ֶׁשֻהְּכָתה ,  ָבִעית  ֵאיָמא
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) א  ד"ש(,  ִּדְכִתיב?  ֲחִמִּׁשים  ְוֶׁשַבע  ְמָנא  ָלן,  ֶׁשְּבנֹוב  ְוֶׁשְּבִגְבעֹון.  ָהִעיר
ְּבַעד  ַיד ,  ִהי  ְּכַהְזִּכירֹו  ֶאת  ֲארֹון  ָהֱאלִֹהים  ַוִּיּפֹול  ֵמַעל  ַהִּכֵּסא  ֲאחֹוַרִּניתַוְי"

ָחְרָבה ,  ]ַהּכֵֹהן[ְּכֶׁשֵּמת  ֵעִלי  ,  ְוַתְנָיא,  "ַוִּתָּׁשֵבר  ַמְפַרְקּתֹו  ַוָּימֹת,  ַהַּׁשַער
. ֹוב  ּוָבאּו  ְלִגְבעֹוןָחְרָבה  נ,  ]ָהָרָמִתי[ְּכֶׁשֵּמת  ְׁשמּוֵאל  ,  ִׁשילֹה  ּוָבאּו  ְלנֹוב

, ַוִּיְרּבּו  ַהָּיִמים,  ַוְיִהי  ִמּיֹום  ֶׁשֶבת  ָהָארֹון  ְּבִקְרַית  ְיָעִרים)  "שם  ז(,  ּוְכִתיב
ְוָׁשָנה ,  ִּדְׁשמּוֵאל  ְּבַעְצמֹו ֶעֶׂשר?  ֵהי  ִניְנהּו  ֶעְׂשִרים  ָׁשָנה.  ַוִּיְהיּו  ֶעְׂשִרים  ָׁשָנה
דף [,  ְוֶׁשַבע  ֶׁשָּמַלְך  ָּדִוד  ְּבֶחְברֹון,  ָׁשאּול  ְּבַעְצמֹוּוְׁשַּתִים  ְל,  ְלָׁשאּול  ּוְׁשמּוֵאל

ְּבֶחְברֹון  ָמַלְך ',  ְוַהָּיִמים  ֲאֶׁשר  ָמַלְך  ָּדִוד  ְוגֹו)  "א  ב"מ(,  ֶׁשֶּנֱאַמר]  א"קיט  ע
, וארבעה דשלמה". ובירושלים  מלך  שלושים  ושלוש שנים(,  ֶׁשַבע  ָׁשִנים

, ַוָּיֵחל  ִלְבנֹות  ַּבחֶֹדׁש  ַהֵּׁשִני)  "  גב"דה(,  ]ּוִבְׁשלֹמֹה  ְּכִתיב)  [דכתיב
ִנְׁשַּתְּירּו  ְלִׁשילֹה  ְׁשלֹׁש  ֵמאֹות  ִׁשְבִעים ".  ַּבֵּׁשִני  ִבְׁשַנת  ַאְרַּבע  ְלַמְלכּותֹו

 :ָחֵסר ַאַחת
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


