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  ד"בס

  ק" לפב"מש תתשרי -229  #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

 ) צט(עין יעקב על מסכת בבא בתרא אות 
  ְוָלֵאֶּלה  ִנְתַחְּלָקה -"  ָלֵאֶּלה",  רדף  קיז  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  אֹוֵמ)  צט(

 -ָהָיה  ִמּיֹוְצֵאי  ִמְצַרִים  ?  ַהא  ֵּכיַצד,  ְּכֵדי  ְלַקֵּיים  ְׁשֵני  ִמְקָראֹות  ַהָּללּו[,  ָהָאֶרץ
  נֹוֵטל  ֶחְלקֹו  ִעם  ָּבֵאי -ָהָיה  ִמָּבֵאי  ָהָאֶרץ  ,  נֹוֵטל  ֶחְלקֹו  ִעם  יֹוְצֵאי  ִמְצַרִים

 -ְוָכֵלב  ,    ְיהֹוֻׁשַע-]  ְמַרְּגִלים.    נֹוֵטל  ֶחְלקֹו  ִמָּכאן  ּוִמָּכאן-ִמָּכאן  ּוִמָּכאן  .  ָהָאֶרץ
  לֹא  ָהָיה  ָלֶהם  ֵחֶלק -ִמְתלֹוְנִנים  ַוֲעַדת  קָֹרח  ).  של  מרגלים(ָנְטלּו  ֶחְלָקם  

 :ָּבָאֶרץ
ָאַמר ?  ְמָנא  ַהֵני  ִמיִלי.    ְיהֹוֻׁשַע  ְוָכֵלב  ָנְטלּו  ֶחְלָקם-ְמַרְּגִלים  ]  ב"דף  קיח  ע[

וִיהֹוֻׁשַע  ִּבן  נּון  ְוָכֵלב  ֶּבן  ְיפּוֶנה  ָחיּו  ִמן )  "במדבר  יד(,  ַּדָאַמר  ְקָרא,  עּוָלא
, א  ַאֲחִריָנאְוַהא  ְּכִתיב  ְקָר,  ִאיֵליָמא  ָחיּו  ַמָּמׁש?  "ָחיּו"ַמאי  ".  ָהֲאָנִׁשים  ָהֵהם

". ִּכי  ִאם  ָּכֵלב  ֶּבן  ְיפּוֶּנה  וִיהֹוֻׁשַע  ִּבן  נּון,  ְולֹא  נֹוַתר  ֵמֶהם  ִאיׁש)  "במדבר  ּכו(
  לֹא  ָהָיה  ָלֶהם -ִמְתלֹוְנִנים  ַוֲעַדת  קָֹרח  .    ֶׁשָחיּו  ְבֶחְלָקם-?  "ָחיּו"ֶאָּלא  ַמאי  
ְוָכֵלב  ָנְטלּו ,  ְיהֹוֻׁשַע,  ֲעַדת  קַֹרחַו,  ִמְתלֹוְנִנים,  ְמַרְּגִלים,  ְוַהַּתְנָיא.  ֵחֶלק  ָּבָאֶרץ

  לֹא  ַמִקיׁש -ּוַמר  .    ַמִּקיׁש  ִמְתלֹוְנִנים  ַלְמַרְּגִלים-ַמר  ,  לֹא  ַקְׁשָיא?  ֶחְלָקם
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.   ֶזה  ְצָלְפָחד-"  ָאִבינּו  ֵמת  ַּבִמְדָּבר)  "שם  ּכז(,  ְּדַתְנָיא.  ִמְתלֹוְנִנים  ַלְמַרְּגִלים
  ֵאּלּו -"  'ַהּנֹוֲעִדים  ַעל  ה",    זֹו  ֲעַדת  ְמַרְּגִלים-"  ְוהּוא  לֹא  ָהָיה  ְבתֹוְך  ָהֵעָדה"

.   ַמִּקיׁש  ִמְתלֹוְנִנים  ַלְמַרְּגִלים-ַמר  .    ְּכַמְׁשָמעֹו-"  ַּבֲעַדת  קַֹרח.  "ִמְתלֹוְנִנים
ּוְלַמאן ,  ְוָאַמר  לֹו  ַרב  ַּפָּפא  ְלַאַּביֵי].  ִמְתלֹוְנִנים  ִלְמַרְּגִלים.  [  לֹא  ַמִּקיׁש-ּוַמר  
ִאיְכּפּול  ְיהֹוֻׁשַע  ְוָכֵלב  וְַיְרתּו  ְלכּוָּלה  ֶאֶרץ ,  יׁש  ִמְתלֹוְנִנים  ַלְמַרְּגִליםְּדַמִּק

  :ִמְתלֹוְנִנים ֶׁשַּבֲעַדת קַֹרח ַקַאְמִריָנן, ָאַמר ֵליּה? ִיְׂשָרֵאל
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


