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  ד"בס

  ק" לפב"מש תניסן -235  #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

  

 ) יד(עין יעקב על מסכת מנחות אות 
ֵּבית ]  ֶׁשָחַרב)  [ה"שהחריב  הקב(ְּבָׁשָעה  ,  שם  ָאַמר  ַרִּבי  ִיְצָחק)  יד(

. ְלַאְבָרָהם  עֹוֵמד  ְּבֵבית  ַהִּמְקָּדׁש]  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא[ְמָצאֹו  ,  ַהִּמְקָּדׁש
ַעל  ִעְסֵקי  ָּבַני ,  ָאַמר  לֹו".  ֶמה  ִליִדיִדי  ְּבֵביִתי)  "ירמיה  יא(,  ָאַמר  ֵליּה

, ָאַמר  לֹו?    ְּבׁשֹוֵגג  ָחְטאּוֶׁשָּמא,  ָאַמר  לֹו.  ָּבֶניָך  ָחְטאּו  ְוָגלּו,  ָאַמר  לֹו.  ָּבאִתי
, ָאַמר  לֹו?  ֶׁשָּמא  ִמעּוָטם  ָחְטאּו,  ָאַמר  לֹו".  ֲעׂשֹוָתּה  ַהְמִזָּמָתה)  "שם(
, ָאַמר  לֹו.  ָהָיה  ְלָך  ִלְזּכֹר  ָלֶהם  ְּבִרית  ִמיָלה,  ָאַמר  לֹו".  ָהַרִּבים)  "שם(
, ָלֶהםא  ִאם  ִהְמַּתְנָּת  ֶׁשָּמ,  ָאַמר  לֹו".  ּוְבַׂשר  קֶֹדׁש  ַיַעְברּו  ֵמָעָלִיְך)  "שם(

ִמָּיד ".  ִּכי  ָרָעֵתִכי  ָאז  ַּתֲעלִֹזי)  "שם(,  ָאַמר  לֹו?  ָהיּו  חֹוְזִרין  ִּבְתׁשּוָבה
ֶׁשָּמא  ַחס  ְוָׁשלֹום  ֵאין ,  ]לֹו[ְוָאַמר  ,  ְוָהָיה  צֹוֵעק  ּובֹוֶכה,  ִהִּניַח  ָיָדיו  ַעל  רֹאׁשֹו

ָנן  ְיֵפה  ְפִרי ַזִית  ַרֲע)  "שם(,    קֹול  ְוָאְמָרה  לֹו-ָיְצָתה  ַּבת  ?  ָלֶהם  ַּתָּקָנה
 -ַאף  ִיְׂשָרֵאל  ,    ַאֲחִריתֹו  ְּבסֹופֹו-ַמה  ַּזִית  ֶזה  ".  ְׁשֵמְך'  תַֹאר  ָקָרא  ה
ְלקֹול  ֲהמּוָּלה  ְגדָֹלה  ִהִּצית  ֵאׁש  ָעֶליָה  ְוָרעּו )  "שם.  (ַאֲחִריָתן  ְּבסֹוָפן
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ֶׁשל  ְמַרְּגִלים ְלקֹול  ִמַּלְייהּו  ,  ַּבר  ָּפָּפא]  ִחיְנָנא)  [חנן(ָאַמר  ַרב  ".  ָּדִלּיֹוָתיו
ָּדָבר ,  ַּבר  ָּפָּפא]  ִחיְנָנא)  [חנא(ְּדָאַמר  ַרב  .  ִנְתרֹוֲעעּו  ָּדִלּיֹוֵתיֶהן  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל

". ִּכי  ָחָזק  הּוא  ִמֶּמּנּו)  "במדבר  יג(,  ָּגדֹול  ִּדְּברּו  ְמַרְּגִלים  ְּבאֹוָתּה  ָׁשָעה
ִּכְבָיכֹול  ֶׁשֲאִפּלּו  ַּבַעל  ַהַּבִית .  "]ִמֶּמּנּו"ֶאָּלא  "  ִמֶּמּנּו"ַאל  ִּתְקִרי  [,  )אמרו(

, ַּבר  ִחיְנָנא]  ִחָּיא)  [אחא(ַמְתִקיף  ָלּה  ַרב  .  ֵאינֹו  ָיכֹול  ְלהֹוִציא  ֵּכָליו  ִמָּׁשם
ֶאָּלא  ָאַמר  לֹו ?  ִמָּבֵעי  ֵליּה "ְלקֹול  ִמָּלה",  "ְלקֹול  ֲהמּוָּלה"ַהאי  )  ,בר  פפא(

ֲאִני ,  ְלָך  ָׁשַמְעִּתי  ְוָחַמְלִּתי  ֲעֵליֶהםקֹו,  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא  ְלַאְבָרָהם
כשעבוד  מלכות (ָּכל  ַאַחת  ְוַאַחת  ,  ִיְׁשַּתְעְּבדּו  ְבַאְרַּבע  ַמְלֻכּיּות,  ָאַמְרִּתי
ֲחָדא  ַוֲחָדא  ַמאי  ְּדָפִסיק ]  ָּכל  [-ַהְׁשָּתא  ,  ]ְּכִׁשעּור  ַאְרַּבע  ָּגֻלּיּות)  [מצרים
.   ְּבַבת  ַאַחת-ַעְכָׁשיו  ,  ָּבֶזה  ַאַחר  ֶזה,  ָאַמְרִּתיֲאִני  ,  ְוִאיָּכא  ְּדַאְמֵרי.  ְלהּו

ַמה  ַּזִית ,  ]לֹוַמר  ְלָך[?  ָלָּמה  ִנְמְׁשלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלַזִית,  ָאַמר  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע  ֶּבן  ֵלִוי
ַאף ,    לֹא  ִּבימֹות  ַהַחָּמה  ְולֹא  ִּבימֹות  ַהְּגָׁשִמים-ֵאין  ָעָליו  נֹוְׁשִרין  )  זה(

. ְולֹא  ָּבעֹוָלם  ַהָּבא,  לֹא  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה,  ]עֹוָלִמית[  ָלֶהם  ַּבָּטָלה  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין
ַמה  ַּזִית ,  לֹוַמר  ְלָך?  ָלָּמה  ִנְמְׁשלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלַזִית,  ]ָאַמר[ַרִּבי  יֹוָחָנן  )  ואמר(
ן ַאף  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין  חֹוְזִרי,  ֵאינֹו  מֹוִציא  ַׁשְמנֹו  ֶאָּלא  ַעל  ְיֵדי  ְּכִתיָׁשה)  זה(

 :ְלמּוָטב ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


