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  ד"בס

  ק" לפה"מש תסיון -273  #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

  

 ב /המאירי על מסכת סנהדרין דף קז
ל  להשארת "ב  ר"ההמשנה  השלישית  דור  המבול  אין  להם  חלק  לעו

נפשם  ואין  עומדין  בדין  לתחיית  המתים  וכבר  ידעת  לפי  הדרכים  הדתיים 
שהעולם  הבא  הוא  אחר  המות  להשארת  הנפש  או  לדוכרתה  ותחיית 
המתים  הוא  הזמן  האחרון  כמו  שייחסוהו  אנשי  כנסת  הגדולה  ביוצר  של 

ז  וימות  המשיח  ותחיית  המתים  ודעתם "שבת  וסדרו  זמנים  אלו  העוה
  זו  שתחיית  המתים  אף  לרשעים  כדי  לידון  גופם  עם  נפשם  על במשנה

דרך  משל  חגר  וסומא  ואמר  על  אלו  שנפשם  נדונים  לעולם  ואין  הם 
 :בתחייה לעמוד בדין

אנשי  סדום  אין  להם  חלק  ונפשם  נדונית  ועומדים  בדין  והוא  שאמרו 
עליהם  בעדת  צדיקים  אין  עומדין  אבל  עומדין  הם  בעדת  רשעים  דור 

ואין  גורסין  בה  שאין  עומדין  בדין  דור  המדבר '  להם  חלק  וכוהפלגה  אין  
ואין  עומדין  בדין  שנאמר  שם  יתמו  מרגלים  אין  להם '  אין  להם  חלק  וכו

ב  ואין  גורסין  בהם  שאין "ב  עדת  קרח  אין  להם  חלק  לעוה"חלק  לעוה
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אליעזר  דור  המדבר  ועדת  קרח  יש  להם  חלק  נראה '  עומדין  בדין  ולדעת  ר
עונם  ושבו  עשרת  השבטים  שהגלה  סנחריב  אין מדבריו  שהרגישו  ב

אליעזר  אף  הם  חוזרין  שנאמר '  עתידין  לחזור  על  ידי  משיח  ולדעת  ר
וישליכם  אל  ארץ  אחרת  כיום  הזה  מה  היום  מאפיל  ומאיר  אף  עשרת 

 :השבטים כן
  :זהו ענין המשנה ומה שנכנס תחתיה בגמרא כך הוא

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


