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  ד"בס

  ק" לפב"מש תסיון -237  #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

 ) ה(עין יעקב על מסכת ערכין אות 
ִּדיְלָמא  ִמּׁשּום ?  ִמַמאי.  'ְוכּו"  ֶׁשּלֹֹא  ֶנְחָּתם,  שם  ִּפיְסָקא)  ה(

ֵאין  ַהָּקדֹוׁש ,  ְּדַאַכִּתי  לֹא  ַמְלָאה  ְסַאָּתם  ַּדֲאַמר  ַרב  ִהְמנּוָנא
איוב (,  ֱאַמרָּברּוְך  הּוא  ִנְפַרע  ִמן  ָהָאָדם  ַעד  ֶׁשִּתְתַמֵּלא  ְסָאּתֹו  ֶׁשֶּנ

ָאַמר  ֵריׁש )  [אלא  אמר  רבי  שמעון(ִּבְמלֹאת  ִסְפקֹו  ֵיֶצר  לֹו  )  "ּד
ַוְיָנסּו  אֹוִתי  ֶזה  ֶעֶׂשר  ְּפָעִמים )  "במדבר  יד(,  ָאַמר  ְקָרא]  ָלִקיׁש

ַּתְנָיא  ָאַמר "  ַעל  ֶזה  ֶנְחָתם  ֶעֵליֶהם  ְּגָזר  ִּדין"  ְולֹא  ָׁשְמעּו  ְּבקֹוִלי
ְרָטא  בֹא  ּוְרֵאה  ַּכָמה  ָגדֹול  ּכֹחֹו  ֶׁשל  ָלׁשֹון ַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ַּפ

ּוַמה  ְמַרְגִלים  ֶׁשהֹוִציאּו  ֵׁשם  ָרע  ַעל .  ִמְמַרְגִלים?  ]ִמָנָלן[,  ָהָרע
ָּכְך  מֹוִציא  ֵׁשם  ָרע  ַעל  ֲחֵבריֹו  ַעל  ַאַחת  ַּכָמה .  ֵעִצים  ַוֲאָבִנים

ַּדֲאַמר .    ַבר  ַּפָּפאִּדיְלָמא  ִמּׁשּוםם  ְּדַרִּבי  ֲחִניָנא?  ִמַמאי.  ְוַכָמה
ַרִּבי  ֲחִניָנא  ַבר  ַּפָּפא  ָּדַבר  ָּגדֹול  ִּדְּברּו  ְמַרְגִלים  ְּבאֹוָתה  ָׁשָעה 
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ַאל  ִּתְקֵרי  ִכי  ָחָזק  הּוא "  [ִּכי  ָחָזק  הּוא  ִמֶּמּנּו)  "שם  יג(,  ִדְכִתיב
ְלהֹוִציא ִּכְבָיכֹול  ֲאִפּלּו  ַבַעל  ַהָּבִית  ֵאין  ָיכֹול  ].  ִמֶּמּנּו  ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו

, ָאַמר  ֵריׁש  ָלִקיׁש  ָאַמר  ְקָרא]  ַרָבה)  [רבא(ֵכָליו  ִמָׁשם  ֶאָּלא  ָאַמר  
ַוָימּותּו  ָהֲאָנִׁשים  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ַבָמֵגָפה )  "שם  יד(

 ":ַעל ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֶׁשהֹוִציאּו' ִלְפֵני ה
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


