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  ד"בס

  ק" לפג"מש תכסלו -243  #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

  

 א/ף על מסכת שבת דף יד"הרי
ל  מי ישמעא'  תאנא  דבי  ר,    ובא  אשר  לו  הביתדכתיבועל  צרות  העין  ...  

  שאינו  מכניס  אורחין  בתוך  ביתו  ואינו  מהנה  לבני כלומר,  שמיחד  ביתו  לו
  רב  עניני  בר  ששון  למה  נסמכה  פרשת  בגדי אמראיני  וה,  אדם  מנכסיו

ללמדך  מה  קרבנות  מכפרין  אף  בגדי  כהונה ,  כהונה  לפרשת  קרבנות
  ויטבלו  את  הכתנת דכתיב,  כתונת  מכפרת  על  שפיכות  דמים,  מכפרין
  ועשה  להם  מכנסי  בד דכתיב,  ים  מכפרין  על  גילוי  עריותומכנס,  בדם

'   ראמרחנינא  ד'  כדר,  מצנפת  מכפרת  על  גסות  הרוח,  לכסות  בשר  ערוה
אבנט  מכפר  על  הרהור ,  חנינא  יבא  דבר  שבגובה  ויכפר  על  מעשה  גובה

, חשן  מכפר  על  הדינין,  דכתוב  והיה  על  לב  אהרן,  הלב  אהיכא  דאיתיה
ואין  אפוד '  דכת,  אפוד  מכפרת  על  עבודה  זרה,  דכתב  ועשית  חשן  משפט

  יבא  דבר הקדוש  ברוך  הואאמר  ,  מעיל  מכפר  על  לשון  הרע,  ותרפים
  והיה  על דכתיב,  ציץ  מכפר  על  עזות  פנים,  על  מעשה  קולשבקול  ויכפר  

לא ,  ומצח  אשה  זונה  היה  לך  מאנת  הכלם'  אחר  או'  וכתי,  מצח  אהרן
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אי  דאהנו  מעשיו  נגעים ,  הא  דלא  אהנו  מעשיו,  קשיא  הא  דאהנו  מעשיו
'   ראמרסימון  '    ראמראיני  וה,  ואי  לא  אהנו  מעשיו  מעיל  מכפר,  באין  עליו

רים  לא  מצינו  להם  כפרה  בקרבנות  ומצינו  להם יהושע  בן  לוי  שני  דב
דמים '  שפיכו,  ואלו  הן  שפיכות  דמים  ולשון  הרע,  כפרה  בדבר  אחר

חייא  למדנו  בקטרת  שהיא '  דתני  ר,  ולשון  הרע  בקטורת,  בעגלה  ערופה
ישמעאל  על '  ותנא  דבי  ר,  ויתן  את  הקטורת  ויכפר  על  העם'  שנא,  מכפרת

  יבא הקדוש  ברוך  הוא  אמר,  מה  הקטרת  מכפרת  על  מעשה  לשון  הרע
קשיא  שפיכות  דמים  אשפיכות ,  מעשה  חשאי  ויכפר  על  מעשה  חשאי

שפיכות  דמים  אשפיכות  דמים  לא ,  קשיא  לשון  הרע  אלשון  הרע,  דמים
אי  דידיע  מאן ,  קשיא  הא  דידיע  מאן  קטליה  והא  דלא  ידיע  מאן  קטליה

  נמי לשון  הרע  אלשון  הרע,  במזיד  ולא  אתרו  ביה,  בר  קטלא  הוא,  קטליה
 יהושע  בן  לוי  מה  נשתנה'    ראמר,  הא  בפרהסיא,  הא  בצנעה,  לא  קשיא

  הוא  הבדיל הקדוש  ברוך  הואאמר  ,  מצורע  שאמרה  תורה  עליו  בדד  ישב
יהושע  בן  לוי '    רואמר,  בדד  ישב'  לפי,  בין  איש  לאשתו  ובין  איש  לרעהו

ה "  הבאמר,  מה  נשתנה  מצורע  שאמרה  תורה  יביא  שתי  צפרים  לטהרתו
  .' וכו:יביא קרבן פטיט' לפי,  מעשה פטיטהוא עושה

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


