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  ד"בס

  ק"ג לפ" תשכתשרי - 1 #בולעטין 
  תקן חטא המרגליםלו, וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהארגון מוקדש לע
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורה זו שקולה כנגד כשמצוהל "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 ישראלוועד יצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 -' וגו להושע משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 
  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה

  ארץ ישראל, באר שבע
 

  הקדמה
קדושת  ארץ  ישראל  וגודל  עון  המרגלים מעלת  בו  יבואר  גודל  

בואר  כל  הפסוקים  והמפרשים וי,  שדברו  סרה  על  ארץ  ישראל
תינו  הקדושה  בענין  המרגלים  מה  שגרמו  עם  לשון רהמובאים  בתו

מרגלים "  ונבאר  מה  שכתוב  בתורה  ,הרע  שדברו  על  ארץ  ישראל
שכל  אחד ,    שזה  סובב  על  כל  אחד  מישראל  עד  ביאת  הגואל"אתם

לבוא מחשבות  טהורות  הוא  נגד  ארצינו  הקדושה  ואינו  חושב  אשר  
 ,מב  פרק  בראשית(תורה  הקדושה  צווחת  ואומרת    ה,לארץ  ישראל

הם  גלגולים ו,  ָּבאֶתם  ָהָאֶרץ  ֶעְרַות  ֶאת  ִלְראֹות  ַאֶּתם  ְמַרְּגִלים)  'ט
  . הוא וארץ ישראלאמהמרגלים וכל אלו שדברו סרה נגד הקדוש ברוך

                                                 
לאחרונה  יצאו  אנשים  בני  בליעל  שלוחי  המרגלים  ואומרים  שהיום  נסתלקה  שכינה  מארץ  ישראל  כל )   א

רי בדעו  נאמנה  שהם  אפיקורסים  גמורים  ואינם  מודים  בדת,  ושכל  העולם  כולו  שוה  לארץ  ישראלעיקר  
  .עיין שם' מבואר לקמן בפרק אל כ"חז

  
  



ב 

 )יב'    פפה(  תהליםתדעו  נאמנה  כי  דוד  המלך  עליו  השלום  אמר  
 ַהּטֹוב  ִיֵּתן  ְיקָֹוק  ַּגם.  ִנְׁשָקף  ִמָּׁשַמִים  ֶדקְוֶצ  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת"

היא  הארץ  הקדושה  שכל  לבב   ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  -"  ְיבּוָלּה  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו
ראה (,  וקדושה  ראשונה  קדשה  לשעתה  ולעתיד  לבוא,  טהור  ישמח

 תהלים[  הכתוב  אמר  ה"ד  יט  סימן  תשובות  בקובץ  לקוטים  סופר  חתם  ת"שו
 אלף  ת"ר  דהוא]  איתא  [ב"ע'  ד  ובתיקונים.  תצמח  מארץ  תאמ]  ב"י  ה"פ

ויבינו ,  עד  כי  איש  צמח  בא  יבא  )דארץ  אתוון  כמשפט  תשעין  מאתין
ס '  קוראלל  המובאים  כאן  בקו"המשכילים  שילמדו  את  כל  מאמרי  חז

עון  עצת  המרגלים  ואיך  שגרמו  לכל על  ל  "חזמה  שכתבו  ,  אלו
כל  מבקש   והיה  .הזההצרות  הבאות  לכל  עם  ישראל  מאז  עד  היום  

יבא  ויאות  לאור  התורה  המובא  כאן  ויבדיל  בין  ארץ  הקודש  לחוץ '  ה
  ומי  שיש  בידו  למחות  ימחה  על  עון  המדברים  לשון  הרע  על ,לארץ

 פרק  (תהליםוכמאמר  ,  כי  כל  ישראל  ערבים  זה  לזה,  ארצינו  הקדושה
 ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ְׁשּפְֹךֶא,  ֶאְתַחָּנן  'ה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  '  ה  ֶאל  קֹוִלי")  'ב'  פ  קמב
 ַעּמֹו  ְוֶאל  ְיהּוָדה  קֹול  'ה  ְׁשַמע")  'ז'    פלג  פרק  דברים(,  ַאִּגיד  ְלָפָניו  ָצָרִתי

ותגלה ,  וישובו  מורדיו  אליו,  "ִּתְהֶיה  ִמָּצָריו  ְוֵעֶזר  לֹו  ָרב  ָיָדיו  ְּתִביֶאּנּו
ואת  נדחי ,  לחבר  את  האוהל  להיות  אחד,  ותראה  מלכותו  עלינו  מהרה

  במהרה שמה'  ה  בעיר  בנחמה  ראהראל  יקרב  אחד  אל  אחד  וניש
   .בימינו אמן

אוצר  סגולות ,  נכבדות  משבחי  דארעא  קדישאעוד  יראה  הקורא  בו  
במעלת ,  ותפלות  יקרות  ונוראות,  עצות  נפלאות  וגנוזות,  חמודות

רץ  חמדה  טובה  ורחבה  מקור  וכלליות א,  וקדושת  ארץ  ישראל
אלוקיך  בה '    אותה  תמיד  עיני  האלוקיך  דורש'  הקדושה  ארץ  אשר  ה

וברצונו  נתנה  לעם  סגולתו  לאכול  מפריה  ולשבוע  מטובה  וליאור  באור 
  .החיים בארץ החיים עד עולם

נקבצו  ובאו  בהרחבה  ספורי  מסעות  הקודש  של  מצוקי  ארץ עוד  
 עלות  לארץ  ישראללומסירת  נפשם  באש  ובמים  בכל  לבבם  ומאודם  



ג 

ח  בתהלתה  המה לחונן  עפרה  להתקדש  בקדושתה  ולהשתב
הבעל  שם   כמו  הקדושים  אשר  בארץ  אדירי  התורה  ומאורי  החסידות

אשר  קיימו  הפסוק ,  ע"  ועוד  זירבינו  נחמן  מברסלב  ורבינו  טוב  הקדוש
 ִמָּכל  יֶכםֵקֱאלֹ  '  הִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ִאם  ִּכי)  ה'  פ  יב  פרק  דברים(

 אבןוכמבואר  ב,  ָׁשָּמה  ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו  ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלׂשּום  ִׁשְבֵטיֶכם
 ).כא,  כ  שמות  (שמי  את  אזכיר  כמו  -  שמו  את  לשום  .שם  עזרא

  וכמבואר .כבודו  משכן  מקום  .והטעם.  הארץ  והוא  -  תדרשו  שכנול
כל  מעלת "  )20דף  ו  "דפוס  ווילנא  שנת  תרל(ע  "לרבי  משה  חגיז  זיבשפת  אמת  

גוי  אחד  בארץ ישראל  היא  תלויה  בארץ  ההיא  כמו  שנאמר  
  עד ,"להורות  שכשישראל  על  אדמתן  אז  דוקא  נקראו  גוי  אחד

   .כאן לשון קדשו
 לו  שתלכו  -  תדרשו  לשכנו  וטעם  .שם  דברים  ן"רמבוכן  מבואר  ב

 רעהו  אל  איש  ותאמרו,  השם  בית  דרך  אנה  ותשאלו  מרחקים  מארץ
 ציון  כלשון,  )ג  ב  ישעיה  (יעקב  אלהי  בית  אל'  ה  הר  אל  ונעלה  לכו

, תדרשו,  )ח  ראה  (ובספרי).  ה  נ  ירמיה  (פניהם  הנה  דרך  ישאלו
 למוד  לומרת,  נביא  לך  שיאמר  עד  תמתין  יכול,  הנביא  פי  על  דרוש
 וכן,  נביא  לך  יאמר  ר  כךואח  ומצא  דרוש,  שמה  ובאת  תדרשו  לשכנו
 לכבודו,  תדרשו  לשכנו  האמת  דרך  ועל.  'וכו  בדוד  מוצא  אתה

 וממנו.  ישראל  אלהי'  ה  האדון  פני  את  לראות,  שמה  ובאת,  תדרשו
  ."שכינה "חכמים אמרו

  שנת הכותב וחותם זאת חנוכה 

 ֶבן ִּכי" ָּבָניו ִמָּכל יֹוֵסף ֶאת ָאַהב" ְוִיְׂשָרֵאל
  ק"ג לפ"תשכשנת  ,ַּפִּסים ְּכתֶֹנת לֹו ְוָעָׂשה לֹו הּוא ְזֻקִנים

  



ד 

  )תנחומא ט( ביםכל מה שאירע לאבות סימן לבנ
 )פסוק ון על בראשית פרק יב "רמב(

 .ספר בראשית פרק מב
ִלְראֹות  ֶאת  ֶעְרַות   ְמַרְּגִלים  ַאֶּתםַוִּיְזּכֹר  יֹוֵסף  ֵאת  ַהֲחלֹמֹות  ֲאֶׁשר  ָחַלם  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  )  ט(

  ֶאָחד  ָנְחנּו  ֵּכִנים ֻּכָּלנּו  ְּבֵני  ִאיׁש)  יא(  .ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליו  לֹא  ֲאדִֹני  ַוֲעָבֶדיָך  ָּבאּו  ִלְׁשָּבר  אֶֹכל)  י(  .ָהָאֶרץ  ָּבאֶתם

ַוּיֹאְמרּו )  יג(  .ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  לֹא  ִּכי  ֶעְרַות  ָהָאֶרץ  ָּבאֶתם  ִלְראֹות)  יב(  .לֹא  ָהיּו  ֲעָבֶדיָך  ְמַרְּגִליםֲאַנְחנּו  

) יד(  .נּו  ַהּיֹום  ְוָהֶאָחד  ֵאיֶנּנּוְׁשֵנים  ָעָׂשר  ֲעָבֶדיָך  ַאִחים  ֲאַנְחנּו  ְּבֵני  ִאיׁש  ֶאָחד  ְּבֶאֶרץ  ְּכָנַען  ְוִהֵּנה  ַהָּקטֹן  ֶאת  ָאִבי

ְּבזֹאת  ִּתָּבֵחנּו  ֵחי  ַפְרעֹה  ִאם )  טו(  .ְמַרְּגִלים  ַאֶּתםַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  יֹוֵסף  הּוא  ֲאֶׁשר  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֵלֶכם  ֵלאמֹר  

ח  ֶאת  ֲאִחיֶכם  ְוַאֶּתם  ֵהָאְסרּו ִׁשְלחּו  ִמֶּכם  ֶאָחד  ְוִיַּק)  טז(  .ֵּתְצאּו  ִמֶּזה  ִּכי  ִאם  ְּבבֹוא  ֲאִחיֶכם  ַהָּקטֹן  ֵהָּנה

ַוֶּיֱאסֹף  אָֹתם  ֶאל  ִמְׁשָמר )  יז(  .ִּכי  ְמַרְּגִלים  ַאֶּתםְוִיָּבֲחנּו  ִּדְבֵריֶכם  ַהֱאֶמת  ִאְּתֶכם  ְוִאם  לֹא  ֵחי  ַפְרעֹה  

  .לִֹהים ֲאִני ָיֵראַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו ֶאת ָהֱא) יח( .ְׁשלֶׁשת ָיִמים

                                                 
 יעבר  אברם  בארץ  עד  מקום  שכםו.  וזה  לשונו'  ן  על  בראשית  פרק  יב  פסוק  ו"רמב  ראה  ) ב

, והוא  ענין  גדול,  אומר  לך  כלל  תבין  אותו  בכל  הפרשיות  הבאות  בענין  אברהם  יצחק  ויעקב
, כל  מה  שאירע  לאבות  סימן  לבנים)  תנחומא  ט(ואמרו  ,  תינו  בדרך  קצרההזכירוהו  רבו

ויחשוב  החושב ,  ולכן  יאריכו  הכתובים  בספור  המסעות  וחפירת  הבארות  ושאר  המקרים
כי  כאשר ,  וכולם  באים  ללמד  על  העתיד,  בהם  כאלו  הם  דברים  מיותרים  אין  בהם  תועלת

 . הנגזר לבא לזרעויבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר
תהיה  הגזרה  מתקיימת ,  ודע  כי  כל  גזירת  עירין  כאשר  תצא  מכח  גזירה  אל  פועל  דמיון

  כמאמר  ירמיהו  שצוה  לברוך  והיה   ולכן  יעשו  הנביאים  מעשה  בנבואות-על  כל  פנים  
ככלותך  לקרוא  את  דברי  הספר  הזה  תקשור  עליו  אבן  והשלכתו  אל  תוך  פרת  ואמרת  ככה 

, )יז-ב  יג  טז  "מ(וכן  ענין  אלישע  בהניחו  זרועו  על  הקשת  )  רמיה  נא  סג  סדי('  תשקע  בבל  וגו
) פסוק  יט(וחץ  תשועה  בארם  ונאמר  שם  '  ויאמר  אלישע  ירה  ויור  ויאמר  חץ  תשועה  לה

ויקצוף  עליו  איש  האלהים  ויאמר  להכות  חמש  או  שש  פעמים  אז  הכית  את  ארם  עד  כלה 
 .ועתה שלש פעמים תכה את ארם

הקדוש  ברוך  הוא  את  אברהם  בארץ  ועשה  לו  דמיונות  בכל  העתיד  להעשות  ולפיכך  החזיק  
 . ואני מתחיל לפרש הענינים בפרט בפסוקים בעזרת השם-והבן זה , בזרעו

כן  זה  שם  המקום  ההוא  ושכם  בן  חמור ,    היא  עיר  שכם- ויעבור  אברם  בארץ  עד  מקום  שכם  
תפלל  על  בני  יעקב  כשיבואו  מן י  נכנס  לתוכה  עד  מקום  שכם  לה"על  שם  עירו  נקרא  וכתב  רש

וקודם ,  ואני  מוסיף  כי  החזיק  אברהם  במקום  ההוא  תחלההשדה  עצבים  ונכון  הוא  
נרמז  לו  מזה  כי  בניו  יכבשו  המקום  ההוא  תחלה  קודם ,  שנתן  לו  את  הארץ

  וקודם  היות  עון  יושב  הארץ  שלם  להגלותם  משם  ולכן  אמר  והכנעני  אז ,היותם  זוכים  בו
אז  נסע  משם  ונטע  אהל  בין  בית  אל ,    הקדוש  ברוך  הוא  הארץ  במאמרבארץ  וכאשר  נתן  לו

 .כי הוא המקום אשר כבש יהושע בתחלה, ובין העי
כי  אברם  בא  בארץ ,  לומר,  להורות  על  ענין  הפרשה,   ויתכן  שהזכיר  הכתוב  והכנעני  אז  בארץ

  .כנען ולא הראהו השם



ה 

  'פרק א
  מעולם לא זזה השכינה מהכותל

  ֶאְקָרא 'הקֹוִלי  ֶאל  )  'ה'  פ  'פרק  ג(דוד  המלך  אומר  בתהלים   1
  .וַַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה

קלי  קדם  יי  אצלי  יקבל  צלותי  מן   .שם  פירושתרגום  יונתן  וב 2
 .טור בית מקדשיה לעלמין

טעם  אני  לא  אבוא   וה-  קולי  .שם  פירושאבן  עזרא  וב 3
  בעבור  הארון -  מהר  קדשו.  במלחמה  רק  ארים  קולי  בתפלה

 .שהיה בציון נקרא הר הקודש וזה קודם דבר ארונה היבוסי
'   כשאקרא  בקולי  אל  ה-  קולי  .שם  פירושמצודות  דוד  וב 4

  עד -  סלה.  ידעתי  כי  יענני  מהר  קדשו  והיא  ציון  מקום  שכינתו
יה  כי  לא  אשוב  עוד גאולת  עולם  תה  צה  לומרעולם  יענני  ר

 .להיות גולה ובורח
  מזכיר  בזה  מה -  אקרא'  קולי  אל  ה  .שם  פירושם  "מלביוב 5

שבעת  ברח  דוד  מפני  אבשלום  לקחו )  ו"ב  ט"ש(שסופר  
ויאמר  המלך  לצדוק  השב  את ,  הכהנים  עמם  את  ארון  הברית

והראני  אותו  ואת '  ארון  האלהים  העיר  אם  אמצא  חן  בעיני  ה
קולי   ל  זה  אמרוע,  מרחוק  כמקרוב'  הו  הכי  בטח  לבו  שיענ,  נוהו
והוא  יענני  מהר  קדשו ,    אשר  אהיהל  מקום  בכ–אקרא  '  אל  ה

 . מרחוק כמקרוב-

  .)ה"המשך בבולעטין הבא אי(


