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  ק" לפג" תשכטבת - 4  #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 ישוב קדושת 
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 ,  מצות שבתורה זו שקולה כנגד כלשמצוהל "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 
  עולמי למען הצלת ישראלוועד היצא 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
  שמנין  גימטריא  של -  'וזכרתם  את  כל  מצות  ה.  י  על  במדבר  פרק  טו  פסוק  לט"רשב 1

ולא  תתורו  אחרי   -  .ג"ציצית  שש  מאות  ושמונה  חוטים  וחמשה  קשרים  הרי  תרי
הלב  והעינים  הם  מרגלים  לגוף  ומסרסרים .  מתור  הארץ)  במדבר  יג(  כמו  -  לבבכם

 .לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות
  כיון  שמת  אהרן  ובאה  עליהם  מלחמה -דרך  ים  סוף  .  י  על  במדבר  פרק  כא  פסוק  ד"רשב 2

 גזירת  מרגליםזו  חזרו  לאחוריהם  דרך  ים  סוף  הוא  הדרך  שחזרו  להם  כשנגזר  עליהם  
שבע )  פנחס'  עיין  פ(וכאן  חזרו  לאחוריהם  .  וסעו  המדברה  דרך  ים  סוף)  דברים  א('  שנא

וכי .  ובני  ישראל  נסעו  מבארות  בני  יעקן  מוסרה  שם  מת  אהרן)  שם  י('  מסעות  שנא
מוסרה  מת  והלא  בהר  ההר  מת  אלא  שם  חזרו  והתאבלו  עליו  והספידוהו  כאילו  הוא ב

 .בפניהם וצא ובדוק במסעות ותמצא שבע מסעות מן מוסרה עד הר ההר
'   של  מרגלים  שנאשון  הרעלל  שם    ע–  ויחנו  ברתמה.  י  על  במדבר  פרק  לג  פסוק  יח"רשב 3

 .ר שנונים עם גחלי רתמיםמה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חצי גבו) תהלים קכ(
  בעיניכם  אתם  רואים  איני  אומר  לכם -  ראה  נתתי.  י  על  דברים  פרק  א  פסוק  ח"רשב 4

אין  מערער  בדבר  ואינכם  צריכים  למלחמה  אילו   -  באו  ורשו  -  .מאומד  ומשמועה
  .לא שלחו מרגלים לא היו צריכין לכלי זיין

אברהם  כדאי  לעצמו  יצחק   למה  הזכיר  שוב  לאברהם  ליצחק  וליעקב  אלא  - לאבותיכם   5
 .כדאי לעצמו יעקב כדאי לעצמו



ב 

  'דפרק 
  מעולם לא זזה השכינה מהכותל

 .ב  עמוד  קעט  דף  קורח  פרשת)  במדבר  (ג  כרך  מהימנא  רעיא  -    הקדושזוהרוב  1
' ג  אנפין'  ד  לה  אית'  י  דכל  שמרו’  ה  משמרת  את  יסעו’  ה  פי  ועל  יחנו’  ה  פי  על

) אתוון  א"ס  (אנפין'  ד  לקבל  חיה  לכל  פיןאנ'  וד  יודין  תלת  לקבל  אינון  חיוון
 דשמרי  לאינון  דנטרא  שכינתא  דא  שמרו,  ויסעו  יחנו’  ה  פי  על  ה"דיהו

 שבתות  בכל  מישראל  שכינה  זזה  לא  כך  דבגין  טובים  וימים  שבתות
 ומסוגרת  סוגרת  דאיהו  אלא,  דחול)  ביומי  א"ס  (בשבתות'  ואפי  ט"ויו

) דחיון  (למרכבתה  טאתדמ  עד  ד"לידו  עולה  איהו  צלותא  ובכל  בהון
 אנפין  תריסר  להון  דאית  ת"תפאר  ה"גבור  ה"גדול  דאינון  עלאין  דאבהן
 ומארי  צלותין  מארי  אלין  על  זכות  אוליפת  דאיהי  וכפום,  שבטין  תריסר  לקבל
, לגבייהו  יסעו  וכן  דלהון  זכוון  על  יחנו  הכי  דאורייתא  ופקודא  פקודא  בכל  זכוון
 קודשא  נחית  פרס  לקבל  מנת  על  זכוון  בדיןדע  אינון  לגבייהו  שמירה  נחתא  והכי
 מנת  על  שלא  זכוון  דעביד  ומאן  דיליה  שומרין'  ובד  דעבד  במרכבתיה  הוא  בריך
 בעובדייהו  עלייהו  נחית  ולרשיעיא  דיליה  במרכבתא  עלייהו  נחית  פרס  לקבל
 א"ס  (מנהון  לאתפרעא  דלהון  במרכבתא  חבלה  ומלאכי  ומזיקין  שדין  באינון
' ובד  דיליה  במרכבתא  עליה  נחית  הוא  בריך  קודשא  פרס  לקבל  מ"ע  שלא  זכוון
 דעבד  במרכבתא  עלייהו  נחית  פרס  לקבל  מ"ע  זכוון  דעביד  ומאן  דיליה  חוון

 שדין  באינון  כעובדייהו  עלייהו  נחית  ולרשיעייא,  דיליה  שומרין'  ובד  ן"מטטרו
 לאתפרעא  דלהון  במרכבתא  וחימה  אף  ומשחית  עון  חבלה  ומלאכי  ומזיקין
, מהימנא  רעיא  חולקך  זכאה  הוא  הכי  ודאי  ואמרו  מתניתין  מארי  תחופ)  מנהון

  .)'וכו אותו וענשו ב ה"ער תצא(, ו"יילא ו"בילא, כ"ע
 ראוי  בודאי  והנה  .ט  משנה  ו  פרק  אבות  על  אלאשקר  י"לר  המשנה  מרכבתוב  2

 תורה  שתמצא  אפשר  שאי  ומצד,  טבעי  פועל  שאינה  מצד,  קנין  התורה  שתקרא
 שהיא,  )ח,  יט  תהלים  (תמימה'  ה  תורת  הכתוב  עליה  שהעיד  וכמו,  כמותה
 ראוי  נצחית  שהיא  ומצד,  נצחית  שהיא  כ"וג.  השלימות  מיני  בכל  שלימה
 כתיב  שהרי,  השכינה  בה  נדבקה  נצחית  שהיא  ומצד.  קנין  התורה  שתקרא
 מהר  שכינה  זזה  לא  ל"זמרו  וא,  )טז,  כד  שמות  (סיני  הר  על'  ה  כבוד  וישכון
  .חורב

  )ה" הבא איהמשך בבולעטין(


