
 1

  ד"בס

  ק" לפא"מש תלולא -228  #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

 ) כה(עין יעקב על מסכת בבא בתרא אות 
ַּתְנָיא .  מֹוָנה  ְפסּוִקים  ֶׁשָּבּתֹוָרהְיהֹוֻׁשַע  ָּכַתב  ִסְפרֹו  ּוְׁש,  שם  ָאַמר  ַמר)  כה(

דברים (,  ְּדַתְנָיא,    ְיהֹוֻׁשַע  ְּכָתָבן-ְׁשמֹוָנה  ְּפסּוִקים  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ,  ְּכַמאן  ַּדָאַמר
ָׁשם [ַוָיָמת  ",  ְוָּכַתב,  ֶאְפָׁשר  מֶֹׁשה  ֵמת".  'ַוָיָמת  ָׁשם  מֶֹׁשה  ֶעֶבד  ה)  "לד

ִּדְבֵרי ,  ִמָּכאן  ְוֵאיַלְך  ָּכַתב  ְיהֹוֻׁשַע,  הֶאָּלא  ַעד  ָּכאן  ָּכַתב  מֶֹׁש?  ]"מֶֹׁשה
  ֵסֶפר -ֶאְפָׁשר  ,  ָאַמר  ֵליּה  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון.  ְוַאְמִרי  ַלּה  ַרִּבי  ְנֶחְמָיה,  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע

ָלקֹוַח  ֶאת  ֵסֶפר  ַהּתֹוָרה )  "דברים  לא(,  ּוְכִתיב,  ּתֹוָרה  ָחֵסר  אֹות  ַאַחת
, ּומֶֹׁשה  אֹוֵמר  ְוּכֹוֵתב,  ָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  אֹוֵמר  ַה-ַעד  ָּכאן  ,  ֶאָּלא,  "ַהֶּזה

ְּכָמה ,  ּומֶֹׁשה  ּכֹוֵתב  ְּבֶדַמע,    ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  אֹוֵמר-ִמָּכאן  ָוֵאיָלְך  
ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ָּברּוְך  ִמִּפיו  ִיְקָרא  ֵאַלי  ֶאת  ָּכל )  "ירמיה  לו(,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַהָלן

ְּכַמאן  ַאְזָלא  ָהא  ְּדָאַמר ?  "ַוֲאִני  ּכֹוֵתב  ַעל  ַהֵּסֶפר  ִּבְדיֹו.  ַהְּדָבִרים  ָהֵאֶּלה
ְׁשמֹוָנה  ְּפסּוִקים  ֶׁשַּבּתֹוָרה ,  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ַּבר  ַאָּבא  ָאַמר  ַרב  ִּגיֵדל  ָאַמר  ַרב

ֲאִפּלּו ?  ְדָלא  ְּכַרִּבי  ִׁשְמעֹון]ַרִּבי  ְיהּוָדה  ִהיא  ְו[,  ֵניָמא,  ָיִחיד  קֹוֵרא  אֹוָתן
, ְיהֹוֻׁשַע  ָּכַתב  ִסְפרֹו.    ִאיְׁשַּתִני-י  הֹוִאיל  ְוִאיְׁשַּתִנ,  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון,  יָמאֵת

, ְוָהְכִתיב.    ְּדַאְסֵקיּה  ֶאְלָעָזר-'?  ְוגֹו"  ַוָימֹת  ְיהֹוֻׁשַע)  "יהושע  כד(,  ְוָהְכִתיב
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? ְׁשמּוֵאל  ָּכַתב  ִסְפרֹו.    ְּדַאְסֵקיה  ִּפיְנָחס-"  ְוֶאְלָעָזר  ֶּבן  ַאֲהרֹן  ֵמת)  "שם(
.   ְּדַאְסֵקיּה  ָּגד  ַהחֹוֶזה  ְוָנָתן  ַהָּנִביא-"  ֵמתּוְׁשמּוֵאל  )  "א  כח"ש(,  ְוָהְכִתיב

ְוִליְחׁשֹוב ָנִמי ֵאיָתן . ַעל  ְיֵדי  ָעָׂשָרה  ְזֵקִנים]  ֵסֶפר  ְּתִהִּלים)  [ספר(ָּדִוד  ָּכַתב  
תהלים (,  ְּכִתיב  ָהָכא.  ָהֶאְזַרִחי  ֶזה  הּוא  ַאְבָרָהם ֵאיָתן,  ָאַמר  ַרב?  ָהֶאְזַרִחי

ִמי  ֵהִעיר  ִמִּמְזָרח  ֶצֶדק )  "ישעיה  מא(,  ּוְכִתיב  ָהָתם,  "ֵאיָתן  ָהֶאְזָרִחי)  "פט
ויזרח  לו )  "בראשית  לב(,  דכתיב  ביה?  ואימא  יעקב".  (ִיְקָרֵאהּו  ְלַרְגלֹו

ָקא ).  זרחה  בעבורו,  שמש  שבאה  בעבורו,  ההוא  מיבעי  ליה,  "השמש
ְּכִתיב  ָהָכא .  ֵהיָמן  ֶזה  מֶֹׁשה,  ְוָהָאַמר  ַרב,  ְוָקא  ֲחִׁשיב  ֵהיָמן,  ֲחִׁשיב  מֶֹׁשה

ְּתֵרי  ֵהיָמן ".  ְּבָכל  ֵּביִתי  ֶנֱאַמן  הּוא)  "במדבר  יב(,  ּוְכִתיב  ָהָתם,  "ֵהיָמן"
ְמַסֵּייַע  ֵליּה  ְלַרִּבי  ֵלִוי  ַבר .  מֶֹׁשה  ָּכַתב  ִסְפרֹו  ּוָפָרַׁשת  ִּבְלָעם  ְוִאּיֹוב.  ֲהוּו

, ְּכִתיב  ָהָכא,  מֶֹׁשה  ָהָיה  ִּביֵמי  -ִאּיֹוב  ,  ַּדָאַמר  ַרִּבי  ֵלִוי  ַבר  ַלְחָמא,  ַלְחָמא
) שמות  לג(,  ּוְכִתיב  ָהָתם,  "ִמי  ִיֵּתן  ֵאפֹוא  ְוִיָּכְתבּון  ִמָלי)  "איוב  יט(
ִמי )  "בראשית  כז(,  ִּדְכִתיב  ֵּביּה?  ְוֵאיָמא  ִביֵמי  ִיְצָחק".  ּוַבֶּמה  ִיָּוַדע  ֵאיפֹו"

ִאם )  "שם  מג(,  ֵּביּהִּדְכִתיב  ?  ְוֵאיָמא  ִביֵמי  ַיֲעקֹב".  ֵאפֹוא  הּוא  ַהָּצד  ַצִיד
) שם  לז(,  ִּדְכִתיב  ֵּביּה?  יֹוֵסף]  ִּביֵמי[ְוֵאיָמא  ".  ֵּכן  ֵאפֹוא  זֹאת  ֲעׂשּו

ִמי  ִיֵּתן )  "איוב  יט(,  ִּדְכִתיב,  ָלא  ַסְלָקא  ַּדְעָתְך".  ֵאיפֹה  ֵהם  רֹוִעים"
) ם  לגדברי(,  ִּדְכִתיב'  ְמחֹוֵקק,ִאיְקִרי  ]  הּוא  ְד[ּומֶֹׁשה  ".  ַּבֵּסֶפר  ְויּוָחקּו

  ִּביֵמי -ִאּיֹוב  ,  ָרָבא  ָאַמר".  ַוַיְרא  ֵראִׁשית  לֹו  ִּכי  ָׁשם  ֶחְלַקת  ְמחֹוֵקק  ָספּון"
". ִאּיֹוב  ְׁשמֹו,  ִאיׁש  ָהָיה  ְבֶאֶרץ  עּוץ)  "איוב  א(,  ְּכִתיב  ָהָכא,  ְמַרְּגִלים  ָהָיה
ָכא ָה',  ֵעץ,ָהָתם  ,  ִמי  ָּדִמי,  "ַהֵּיׁש  ָּבה  ֵעץ)  "במדבר  יג(,  ּוְכִתיב  ָהָתם

, ]ְלִיְׂשָרֵאל)  [למרגלים  ראו  אם(מֶֹׁשה  ]  ְלהֹו)  [אמר(ָהִכי  ָקָאַמר  '?  עּוץ,
   :?ּוֵמִגין ַעל ּדֹורֹו ָּכֵעץ? ְיְׁשנֹו ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשְׁשנֹוָתיו ֲארּוּכֹות ָּכֵעץ

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


