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  ד"בס

  ק" לפא"משאב ת -227  #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 ישוב קדושת 
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 ,  מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כלושמצל "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 
  עולמי למען הצלת ישראלוועד היצא 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

 ) פא(עין יעקב על מסכת סוטה אות 
) במדבר  יג"  (ֶאֶרץ  אֶֹכֶלת  יֹוְׁשֶביָה  ִהוא"  )פא(
ֲאִני ,  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא,  ׁש  ָרָבאָּדַר"

ֲאִני .  ְוֵהם  ֲחָׁשבּוָה  ְלָרָעה,  ֲחַׁשְבִּתיָה  ְלטֹוָבה
ַמִיית ,    ְּדָכל  ֵהיָכא  ְּדָמטּו-ֲחַׁשְבִּתיָה  ְלטֹוָבה  

ְוָלא  ִלְׁשִאילּו ,  ִּכי  ֵהיִכי  ְדִלְּטְרדּו,  ֲחִׁשיָבא  ִּדיְדהּו
,   ָנח  ַנְפֵׁשיּה-ִאּיֹוב  ,  ְמֵריְוִאיָּכא  ְּדַא,  ַאַּבְתַרְייהּו

ְוֵהם  ֲחָׁשבּוָה .  ְוִאיְטִרידּו  ּכּוֵלי  ָעְלָמא  ְּבֶהְסְּפֵדיּה
". אֶאֶרץ  אֶֹכֶלת  יֹוְׁשֶביָה  ִהו)  "במדבר  יג  (-ְלָרָעה  

". ַוְּנִהי  ְבֵעיֵנינּו  ַּכֲחָגִבים  ְוֵכן  ָהִיינּו  ְּבֵעיֵניֶהם)  "שם(
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ִּבְׁשָלָמא ,    ַׁשְקֵרי  ֲהוּו-ְמַרְּגִלים  ,  ָאַמר  ַרב  ְמַׁשְרִׁשָּיא
ְוֵכן  ָהִיינּו "ֶאָּלא  ,    ְלַחֵּיי-"  ַוְּנִהי  ְבֵעיֵנינּו  ַּכֲחָגִבים"

ִּכי  ֲהוּו ,  ִהיאְוָלא  ?  ָיְדֵעי]  ֲהוּו[  ְמָנא  -"  ְּבֵעיֵניֶהם
ְוֵכיָון ,  ֲהוּו  ַמְבֵרי  ְלהּו,  ּתּוֵתי  ַאְרִזי,  ַמְברּו  ֲאֵביֵלי

ָקא ,  ָׁשְמעּו  ְּדָקא  ַאְמֵרי,  ָסלּוק  ְּבִאיָלָנא,  ְּדָחִזיְנהּו
) שם  יד.  (ֲחִזיָנא  ִאיְנֵׁשי  ְּדָדמּו  ְלַקְמֵצי  ְּבִאיָלֵני

ְבּכּו  ָהָעם ַוִּתָּשא  ָּכל  ָהֵעָדה  ַוִּיְּתנּו  ֶאת  קֹוָלם  ַוִּי"
ָאַמר  ַרִּבי ,  ָאַמר  ָרָבא  ַּבר  ַּבר  ַחָּנה".  ַּבַּלְיָלה  ַההּוא

ָאַמר .  ֵליל  ִּתְׁשָעה  ְּבָאב  ָהָיה,  אֹותֹו  ַהַּלְיָלה,  יֹוָחָנן
ַוֲאִני ,  ֵהם  ָּבכּו  ְּבִכָּיה  ֶׁשל  ִחָּנם,  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא

אְמרּו  ָּכל ַוּיֹ)  "שם.  (ֶאְקַּבע  ָלֶהם  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות
ִנְרָאה '  ּוְכבֹוד  ה,  ָהֵעָדה  ִלְרּגֹום  אָֹתם  ָּבֲאָבִנים

ְמַלֵּמד ,  ָאַמר  ַרִּבי  ִחָּיא  ַּבר  ַאָּבא".  ְּבאֶֹהל  מֹוֵעד
ַוָּיֻמתּו )  "שם.  (ֶׁשָּנְטלּו  ֲאָבִנים  ּוְזָרקּום  ְּכַלֵּפי  ַמְעָלה

ְפֵני ָהֲאָנִׁשים  מֹוִצֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ַּבַּמֵּגָפה  ִל
. ֶׁשֵּמתּו  ִמיָתה  ְמֻׁשָּנה,  ְמַלֵּמד,  ָאַמר  ֵריׁש  ָלִקיׁש,  "'ה

ַרִּבי  ִׁשיָלא  ִאיׁש  ְּכַפר  ָּדַרׁש,  ָאַמר  ַרִּבי  ֲחִניָנא  ַּבר  ָּפָּפא
, ְוָנַפל  ַעל  ַטּבּוָרם,  ְמַלֵּמד  ֶׁשִּנְׁשַּתְרֵּבב  ְלׁשֹוָנם,  ָּתַמְרָּתא

, ְוִנְכָנִסים  ְּבַטּבּוָרם,  םְוָהיּו  ּתֹוָלִעים  יֹוְצִאים  ִמְּלׁשֹוָנ
, ַרב  ַנְחָמן  ַּבר  ִיְצָחק  ָאַמר.  ּוִמַּטּבּוָרם  ִנְכָנִסים  ִּבְלׁשֹוָנם

   :ְּבַאְסָּכָרה ֵמתּו
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


