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  ד"בס

  ק" לפג" תשככסלו - 3  #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

 

 .יג פסוק בפרק  -מדבר פרשת שלח ספר ב
למה  נסמכה )  דבר  רבהבמ  (-  שלח  לך  אנשים.  י  על  במדבר  פרק  יג  פסוק  ב"רשוב 1

מרים  לפי  שלקתה  על  עסקי  דבה  שדברה  באחיה  ורשעים '  פרשת  מרגלים  לפ

 .הללו ראו ולא לקחו מוסר

  לפי לדעתך  אני  איני  מצוה  לך  אם  תרצה  שלח)  במדבר  רבה  סוטה  לו  (-שלח  לך    2

ותקרבון  אלי )  שם(נשלחה  אנשים  לפנינו  כמה  שנאמר  )  דברים  א(שבאו  ישראל  ואמרו  

אעלה )  שמות  ג('  ומשה  נמלך  בשכינה  אמר  אני  אמרתי  להם  שהיא  טובה  שנא'  כלכם  וגו

חייהם  שאני  נותן  להם  מקום  לטעות  בדברי  המרגלים  למען  לא '  אתכם  מעני  מצרים  וגו

  .יירשוה

התפלל  עליו  יה   -'    וגוויקרא  משה  להושע.  י  על  במדבר  פרק  יג  פסוק  טז"רשוב  3

  ).ר"במ(יושיעך מעצת מרגלים 
  לפי  שנכוו  בעמלק  כבר  הזכירוהו -'    וגועמלק  יושב.  ר  פרק  יג  פסוק  כטי  על  במדב"רשוב 4

  . יד כמשמעו אצל הירדן ולא תוכלו לעבור- על יד הירדן - . כדי לייראםמרגלים
ל  חיו  מן  האנשים  ההם "  מה  ת-  ויהושע  וכלב  חיו  :י  על  במדבר  פרק  יד  פסוק  לח"רשוב  5

  . וקמו תחתיהם לחייםחלקם של מרגלים בארץ) ב קיז"ב(אלא מלמד שנטלו 



ב 

  'גפרק 
  מעולם לא זזה השכינה מהכותל

רבותינו  כשהיה  משה  רבינו  עליו  השלום '  מדרש  רבה  שמות  פרשה  ב  פסקה  בוב  1
רועה  צאנו  של  יתרו  במדבר  ברח  ממנו  גדי  ורץ  אחריו  עד  שהגיע  לחסות  כיון  שהגיע 

לו  אמר לחסות  נזדמנה  לו  בריכה  של  מים  ועמד  הגדי  לשתות  כיון  שהגיע  משה  אצ
אני  לא  הייתי  יודע  שרץ  היית  מפני  צמא  עיף  אתה  הרכיבו  על  כתיפו  והיה  מהלך 
אמר  הקדוש  ברוך  הוא  יש  לך  רחמים  לנהוג  צאנו  של  בשר  ודם  כך  חייך  אתה  תרעה 

  .צאני ישראל הוי ומשה היה רועה
בזמן  שישראל .  בשמים  כסאו'  בהיכל  קדשו  ה'  ה  -  מדרש  תהילים  מזמור  יאוב 2

בשמים '  ובזמן  שאין  עושין  רצונו  של  מקום  ה,  בהיכל  קדשו'  ל  מקום  העושין  רצונו  ש
בין  שחרב  בית  המקדש  ובין  שלא  חרב  אין  השכינה  זזה ,  אלעזר’  אמר  ר.  כסאו
, אף  על  פי  שבשמים  כסאו  שכינתו  בבית  המקדש.  בהיכל  קדשו'  ה,  שנאמר,  מתוכו

) ה,  תהלים  ג(,  ומרוכן  הוא  א.  והיו  עיני  ולבי  שם  כל  הימים)  ג,  א  ט-מלכים(שנאמר  
, אלעזר’  אמר  ר.  אף  על  פי  שהוא  הר  בקדושתו  הוא  עומד.  ויענני  מהר  קדשו  סלה

, ושכנתי  כתיב.  כי  עתה  תצאי  מקריה  ושכנת  בשדה)  י,  מיכה  ד(,  ראה  מה  כתיב
לעולם  אין  השכינה  זזה ,  אחא’  אמר  ר.  שאף  על  פי  שחרב  שכינתי  עומדת  שם

, ינאי’  אמר  ר.  הנה  זה  עומד  אחר  כתלנו)  ט,  שיר  השירים  ב(שנאמר  ,  מכותל  מערבי
והקדוש  ברוך  הוא  אינו ,  מלך  בשר  ודם  כשהוא  נכנס  לטרקלין  אינו  יודע  מה  בקיטון

צופה  ומביט  לכל  באי  עולם  ואין  עין .  בשמים  כסאו'  בהיכל  קדשו  ה'  אלא  ה,  כן
  .שולטת בו

  עד  שלא אמר  רבי  שמואל  בר  נחמני  .  רמז  קצה-  פרק  ח  -ילקוט  שמעוני  מלכים  א  וב 3
משחרב ,  בהיכל  קדשו'  חרב  בית  המקדש  היתה  השכינה  נתונה  בהיכל  שנאמר  ה

בין חרב אלעזר בן פדת ’ אמר ר. בשמים כסאו סלק שכינתו בשמים' בית המקדש ה
 וכן  הוא  אומר.  בין  לא  חרב  אינו  זז  ממקומו  שנאמר  והיו  עיני  ולבי  שם  כל  הימים

, ילו  הוא  הר  הרי  הוא  בקדושתושאפ,  אקרא  ויענני  מהר  קדשו  סלה'  קולי  אל  ה
אמר  רבי  אחא .  הוא  האלהים  אשר  בירושלים'  ויבן  את  מזבח  ה)  ו(ראה  מה  כתיב  

לעולם  אין  השכינה  זזה  מכותל  מערבי  של  בית  המקדש  שנאמר  הנה  זה  עומד 
פתח  חד  מינייהו  ואמר  המתפלל ,  רבי  חייא  ורבי  סימון  ברבי  הוו  יתבי.  אחר  כתלנו

פתח  אידך ,  שנאמר  נשא  לבבנו  אל  כפים  אל  אל  בשמיםצריך  שיתן  עיניו  למעלה  
 .ואמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה שנאמר והיוו עיני ולבי שם כל הימים

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


