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  ד"בס

  ק" לפג" תשכחשון - 2  #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( 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
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

 

  )תנחומא ט( איםכל מה שאירע לאבות סימן לבנ
 )ן על בראשית פרק יב פסוק ו"רמב(

 .רק מבספר בראשית פ
ְמַרְּגִלים ַוִּיְזּכֹר  יֹוֵסף  ֵאת  ַהֲחלֹמֹות  ֲאֶׁשר  ָחַלם  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  )  ט(

   .ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ַאֶּתם
  הדבר  אשר -  הוא  אשר  דברתי  .י  על  בראשית  פרק  מב  פסוק  יד"רשוב

ל "ומדרשו  א.  דברתי  שאתם  מרגלים  הוא  האמת  והנכון  זהו  לפי  פשוטו
ל "א.  אמרו  לו  הן.  ואלו  מצאתם  אותו  ויפסקו  עליכם  ממון  הרבה  תפדוהו

ואם  יאמרו  לכם  שלא  יחזירוהו  בשום  ממון  מה  תעשו  אמרו  לכך  באנו 
להרוג  או  ליהרג  אמר  להם  הוא  אשר  דברתי  אליכם  להרוג  בני  העיר 

  .באתם מנחש אני בגביע שלי ששנים מכם החריבו כרך גדול של שכם

                                                 
  . עיין שם#1 ראה בבולעטין חודש תשרי ', ן על בראשית פרק יב פסוק ו"רמב ראה ) א



ב 

ֻּכָּלנּו  ְּבֵני  ִאיׁש )  יא(  .ֵאָליו  לֹא  ֲאדִֹני  ַוֲעָבֶדיָך  ָּבאּו  ִלְׁשָּבר  אֶֹכלַוּיֹאְמרּו  )  י(
ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  לֹא )  יב(  .לֹא  ָהיּו  ֲעָבֶדיָך  ְמַרְּגִליםֶאָחד  ָנְחנּו  ֵּכִנים  ֲאַנְחנּו  

ַאִחים  ֲאַנְחנּו ַוּיֹאְמרּו  ְׁשֵנים  ָעָׂשר  ֲעָבֶדיָך  )  יג(  .ִּכי  ֶעְרַות  ָהָאֶרץ  ָּבאֶתם  ִלְראֹות
) יד(  .ְּבֵני  ִאיׁש  ֶאָחד  ְּבֶאֶרץ  ְּכָנַען  ְוִהֵּנה  ַהָּקטֹן  ֶאת  ָאִבינּו  ַהּיֹום  ְוָהֶאָחד  ֵאיֶנּנּו

) טו(  .ְמַרְּגִלים  ַאֶּתםַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  יֹוֵסף  הּוא  ֲאֶׁשר  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֵלֶכם  ֵלאמֹר  
 .ֶּזה  ִּכי  ִאם  ְּבבֹוא  ֲאִחיֶכם  ַהָּקטֹן  ֵהָּנהְּבזֹאת  ִּתָּבֵחנּו  ֵחי  ַפְרעֹה  ִאם  ֵּתְצאּו  ִמ

ִׁשְלחּו  ִמֶּכם  ֶאָחד  ְוִיַּקח  ֶאת  ֲאִחיֶכם  ְוַאֶּתם  ֵהָאְסרּו  ְוִיָּבֲחנּו  ִּדְבֵריֶכם )  טז(
ַוֶּיֱאסֹף  אָֹתם  ֶאל )  יז(  .ִּכי  ְמַרְּגִלים  ַאֶּתםַהֱאֶמת  ִאְּתֶכם  ְוִאם  לֹא  ֵחי  ַפְרעֹה  

ַוּיֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  יֹוֵסף  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  זֹאת  ֲעׂשּו  ִוְחיּו )  יח(  .ִמְׁשָמר  ְׁשלֶׁשת  ָיִמים
  .ֶאת ָהֱאלִֹהים ֲאִני ָיֵרא

  אם  אמת -  האמת  אתכם  .י  על  בראשית  פרק  מב  פסוק  טז"רשוב
א  נקוד  פתח  שהוא  כמו  בלשון  תימה  ואם  לא  תביאוהו "לפיכך  ה.  אתכם

  .חי פרעה כי מרגלים אתם
  נתנבא  משה  שלא  יכנס -  תביאמו  .טו  פסוק  יזי  על  שמות  פרק  "רשוב

והכי  איתא '  נראה  שלא  יכנסו  לארץ  וכו(לארץ  לכך  לא  נאמר  תביאנו  
ובמכילתא  הבנים  יכנסו  ולא  האבות  אף ט  "יש  נוחלין  דף  י'  בהדיא  פ

 .)ל" מהרשמ ניבא ולא ידע מה ניבא"שלא נגזר גזירת מרגלים עדיין מ
גד  כסא  של   מקדש  של  מטה  מכוון  כנ-מכון  לשבתך   

 .מעלה אשר פעלת
  הטעם  עליו  זקף  גדול  להפרידו  מתיבת  השם - מקדש  

חביב  בית  המקדש .  'שלאחריו  המקדש  אשר  כוננו  ידיך  ה
אף  ידי  יסדה )  ישעיה  מט('  שהעולם  נברא  ביד  אחת  שנא

' ארץ  ומקדש  בשתי  ידים  ואימתי  יבנה  בשתי  ידים  בזמן  שה
  .וימלוך לעולם ועד לעתיד לבא שכל המלוכה של

  



ג 

  'בפרק 
  מעולם לא זזה השכינה מהכותל

, )בירושלמי דברכות ובתנחומא(כמו  שאמרו  ,  ולעולם  לא  זזה  שכינה  מכותל  המערבי  1
רבי  אלעזר  בן  פדת  אומר  בית  המקדש  בין  חרב  ובין  אינו  חרב  לא  זזה  שכינה 

אקרא  ויעננו '  וכן  הוא  אומר  קולי  אל  ה,  ממקומו  שנאמר  והיו  עיני  ולבי  שם  כל  הימים
  .ל"שאפילו הר הרי בקדושתו עכ, הר קדשו סלהמ

' וה)  חבקוק  ב(ד  "  ההומשה  היה  רועה.  'מדרש  רבה  שמות  פרשה  ב  פסקה  בוב 2
ק  היתה  שכינה  שורה "שמואל  בר  נחמן  עד  שלא  חרב  ביהמ’  בהיכל  קדשו  אמר  ר

ק  נסתלקה  השכינה "בהיכל  קדשו  ומשחרב  ביהמ'  ה)  תהלים  יא(בתוכו  שנאמר  
א  אומר  לא  זזה  השכינה  מתוך "בשמים  הכין  כסאו  ר'    ה)שם  קג(לשמים  שנאמר  
' קולי  אל  ה)  תהלים  ג(וכן  הוא  אומר  '  והיו  עיני  ולבי  שם  וגו)  ה  ב  ז"ד(ההיכל  שנאמר  

אקרא  ויענני  מהר  קדשו  סלה  אף  על  פי  שהוא  חרב  הרי  הוא  בקדושתו  בא  וראה  מה 
שהוא  חרב אל  האלהים  אשר  בירושלים  אמר  להן  אף  על  פי  )  עזרא  א(כורש  אומר  

אחא  לעולם  אין  השכינה  זזה  מכותל  מערבי  שנאמר ’  האלהים  אינו  זז  משם  אמר  ר
עיניו  יחזו  עפעפיו  יבחנו  בני )  תהלים  יא(הנה  זה  עומד  אחר  כתלנו  וכתיב  )  שיר  ב(

ינאי  אף  על  פי  ששכינתו  בשמים  עיניו  יחזו  עפעפיו  יבחנו  בני  אדם  משל ’  אדם  אמר  ר
דל  גבוה  וצוה  המלך  שיתנו  לתוכו  פועלים  שיהיו למלך  שהיה  לו  פרדס  ובנה  בו  מג

עוסקים  במלאכתו  אמר  המלך  כל  מי  שמתכשר  במלאכתו  יטול  שכרו  משלם  וכל  מי 
שמתעצל  במלאכתו  ינתן  בדימוס  המלך  זה  מלך  מלכי  המלכים  והפרדס  זה  העולם 
שנתן  הקדוש  ברוך הוא לישראל בתוכו לשמור התורה והתנה עמהם ואמר מי שהוא 

ורה  הרי  גן  עדן  לפניו  ומי  שאינו  משמרה  הרי  גיהנם  אף  הקדוש  ברוך שומר  את  הת
הוא  אף  על  פי  שהוא  נראה  כמסלק  שכינתו  מבית  המקדש  עיניו  יחזו  עפעפיו  יבחנו 

צדיק  יבחן  ובמה  הוא  בוחנו  במרעה  צאן '  ה)  שם(בני  אדם  ולמי  בוחן  לצדיק  שנאמר  
  ממכלאות  צאן  מהו ויקחהו)  תהלים  עח('  בדק  לדוד  בצאן  ומצאו  רועה  יפה  שנא

ויכלא  הגשם  היה  מונע  הגדולים  מפני  הקטנים  והיה )  בראשית  ח(ממכלאות  צאן  כמו  
מוציא  הקטנים  לרעות  כדי  שירעו  עשב  הרך  ואחר  כך  מוציא  הזקנים  כדי  שירעו  עשב 
הבינונית  ואחר  כך  מוציא  הבחורים  שיהיו  אוכלין  עשב  הקשה  אמר  הקדוש ברוך הוא 

מאחר )  תהלים  עח(ד  "  איש  לפי  כחו  יבא  וירעה  בעמי  ההמי  שהוא  יודע  לרעות  הצאן
עלות  הביאו  לרעות  ביעקב  עמו  ואף  משה  לא  בחנו  הקדוש  ברוך  הוא  אלא  בצאן 

 .אמרו
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(

  


