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  ד"בס

  ק" לפג" תשכשבט - 5  #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

 

 ספר יהושע פרק ב 
ֶחֶרׁש  ֵלאמֹר *  ְמַרְּגִלים*ים  ַוִּיְׁשַלח  ְיהֹוֻׁשַע  ִּבן  נּון  ִמן  ַהִּׁשִּטים  ְׁשַנִים  ֲאָנִׁש)  א( 1

ְלכּו  ְראּו  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ְיִריחֹו  ַוֵּיְלכּו  ַוָּיבֹאּו  ֵּבית  ִאָּׁשה  זֹוָנה  ּוְׁשָמּה  ָרָחב 
 .ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשָּמה

ַוֵּיָאַמר  ְלֶמֶלְך  ְיִריחֹו  ֵלאמֹר  ִהֵּנה  ֲאָנִׁשים  ָּבאּו  ֵהָּנה  ַהַּלְיָלה  ִמְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל )  ב( 2
 .ְחּפֹר ֶאת ָהָאֶרץַל

ַוִּיְׁשַלח  ֶמֶלְך  ְיִריחֹו  ֶאל  ָרָחב  ֵלאמֹר  הֹוִציִאי  ָהֲאָנִׁשים  ַהָּבִאים  ֵאַלִיְך )  ג( 3
 .ֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵביֵתְך ִּכי ַלְחּפֹר ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָּבאּו

  ֵאַלי  ָהֲאָנִׁשים ַוִּתַּקח  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְׁשֵני  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּתְצְּפנֹו  ַוּתֹאֶמר  ֵּכן  ָּבאּו)  ד( 4
 .ְולֹא ָיַדְעִּתי ֵמַאִין ֵהָּמה

ַוְיִהי  ַהַּׁשַער  ִלְסּגֹור  ַּבחֶׁשְך  ְוָהֲאָנִׁשים  ָיָצאּו  לֹא  ָיַדְעִּתי  ָאָנה  ָהְלכּו )  ה( 5
 .ָהֲאָנִׁשים ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם ִּכי ַתִּׂשיגּום

 .ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ַהָּגגְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהָּגָגה ַוִּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ) ו( 6
ְוָהֲאָנִׁשים  ָרְדפּו  ַאֲחֵריֶהם  ֶּדֶרְך  ַהַּיְרֵּדן  ַעל  ַהַּמְעְּברֹות  ְוַהַּׁשַער  ָסָגרּו )  ז( 7

 .ַאֲחֵרי ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ָהרְֹדִפים ַאֲחֵריֶהם
 .ְוֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ַהָּגג) ח( 8



ב 

אֶמר  ֶאל  ָהֲאָנִׁשים  ָיַדְעִּתי  ִּכי  ָנַתן  ְידָוד  ָלֶכם  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוִכי  ָנְפָלה ַוּתֹ)  ט( 9
 .ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנמֹגּו ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם

ִּכי  ָׁשַמְענּו  ֵאת  ֲאֶׁשר  הֹוִביׁש  ְידָוד  ֶאת  ֵמי  ַים  סּוף  ִמְּפֵניֶכם  ְּבֵצאְתֶכם )  י( 10
ר  ֲעִׂשיֶתם  ִלְׁשֵני  ַמְלֵכי  ָהֱאמִֹרי  ֲאֶׁשר  ְּבֵעֶבר  ַהַּיְרֵּדן  ְלִסיחֹן ִמִּמְצָרִים  ַוֲאֶׁש

 .ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתם
ַוִּנְׁשַמע  ַוִּיַּמס  ְלָבֵבנּו  ְולֹא  ָקָמה  עֹוד  רּוַח  ְּבִאיׁש  ִמְּפֵניֶכם  ִּכי  ְידָוד )  יא( 11

  .ַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחתֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְו
ְוַעָּתה  ִהָּׁשְבעּו  ָנא  ִלי  ַּבידָוד  ִּכי  ָעִׂשיִתי  ִעָּמֶכם  ָחֶסד  ַוֲעִׂשיֶתם  ַּגם  ַאֶּתם )  יב ( 12

 .ִעם ֵּבית ָאִבי ֶחֶסד ּוְנַתֶּתם ִלי אֹות ֱאֶמת
ֵאת ְו}  \ַאְחיֹוַתי{\ְוַהֲחִיֶתם  ֶאת  ָאִבי  ְוֶאת  ִאִּמי  ְוֶאת  ַאַחי  ְוֶאת  ַאְחֹוַתי  )  יג( 13

 .ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוִהַּצְלֶּתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתינּו ִמָּמֶות
ַוּיֹאְמרּו  ָלּה  ָהֲאָנִׁשים  ַנְפֵׁשנּו  ַתְחֵּתיֶכם  ָלמּות  ִאם  לֹא  ַתִּגידּו  ֶאת )  יד( 14

 .ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהָיה ְּבֵתת ְידָוד ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָעִׂשינּו ִעָּמְך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
  ַּבֶחֶבל  ְּבַעד  ַהַחּלֹון  ִּכי  ֵביָתּה  ְּבִקיר  ַהחֹוָמה  ּוַבחֹוָמה  ִהיא ַוּתֹוִרֵדם)  טו( 15

 .יֹוָׁשֶבת
ַוּתֹאֶמר  ָלֶהם  ָהָהָרה  ֵּלכּו  ֶּפן  ִיְפְּגעּו  ָבֶכם  ָהרְֹדִפים  ְוַנְחֵּבֶתם  ָׁשָּמה )  טז( 16

 .ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַעד ׁשֹוב ָהרְֹדִפים ְוַאַחר ֵּתְלכּו ְלַדְרְּכֶכם
 .ּו ֵאֶליָה ָהֲאָנִׁשים ְנִקִּים ֲאַנְחנּו ִמְּׁשֻבָעֵתְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּוַוּיֹאְמר) יז( 17
ִהֵּנה  ֲאַנְחנּו  ָבִאים  ָּבָאֶרץ  ֶאת  ִּתְקַות  חּוט  ַהָּׁשִני  ַהֶּזה  ִּתְקְׁשִרי  ַּבַחּלֹון )  יח( 18

ת  ָּכל  ֵּבית  ָאִביְך ֲאֶׁשר  הֹוַרְדֵּתנּו  בֹו  ְוֶאת  ָאִביְך  ְוֶאת  ִאֵּמְך  ְוֶאת  ַאַחִיְך  ְוֶא
 .ַּתַאְסִפי ֵאַלִיְך ַהָּבְיָתה

ְוָהָיה  ּכֹל  ֲאֶׁשר  ֵיֵצא  ִמַּדְלֵתי  ֵביֵתְך  ַהחּוָצה  ָּדמֹו  ְברֹאׁשֹו  ַוֲאַנְחנּו  ְנִקִּים )  יט( 19
 .ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִאָּתְך ַּבַּבִית ָּדמֹו ְברֹאֵׁשנּו ִאם ָיד ִּתְהֶיה ּבֹו

 . ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהִיינּו ְנִקִּים ִמְּׁשֻבָעֵתְך ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּוְוִאם ַּתִּגיִדי ֶאת) כ( 20
ַוּתֹאֶמר  ְּכִדְבֵריֶכם  ֶּכן  הּוא  ַוְּתַׁשְּלֵחם  ַוֵּיֵלכּו  ַוִּתְקׁשֹר  ֶאת  ִּתְקַות  ַהָּׁשִני )  כא( 21

 .ַּבַחּלֹון
ַעד  ָׁשבּו  ָהרְֹדִפים ַוֵּיְלכּו  ַוָּיבֹאּו  ָהָהָרה  ַוֵּיְׁשבּו  ָׁשם  ְׁשלֶׁשת  ָיִמים  )  כב( 22

  .ַוְיַבְקׁשּו ָהרְֹדִפים ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ְולֹא ָמָצאּו
ַוָּיֻׁשבּו  ְׁשֵני  ָהֲאָנִׁשים  ַוֵּיְרדּו  ֵמָהָהר  ַוַּיַעְברּו  ַוָּיבֹאּו  ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  ִּבן  נּון )  כג ( 23

 .ַוְיַסְּפרּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּמְֹצאֹות אֹוָתם
ֻׁשַע  ִּכי  ָנַתן  ְידָוד  ְּבָיֵדנּו  ֶאת  ָּכל  ָהָאֶרץ  ְוַגם  ָנמֹגּו ַוּיֹאְמרּו  ֶאל  ְיהֹו)  כד( 24

 .ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמָּפֵנינּו
 



ג 

  'הפרק 
  מעולם לא זזה השכינה מהכותל

 יש  שכר  וקבל  דרוש  תשובה  .דרוש  תשובה  ה"ד  תרמח  סימן  ב  חלק  ז"רדב  ת"שווב  1
 שאר  ככל  םהקדשי  קדש  אל  פניו  שיהפוך  הוא  דעתי  כל  מקוםמ  זו  בתשובה

 גבוה  הכותל  ראש  מערבי  מכותל  שכינה  זזה  לא  שאמרו  ף  על  פיא  כי  המתפללים
 הכותל  אל  אחוריו  שיהיו  ואף  על  פי  לעצמה  רשות  חולקת  שהיא  נמצא  אמות  כמה
 דהא  ותו.  עומד  הוא  בקדושתו  בחרבנו  אפילו  הקדשים  קדש  בית  ומקום  בה  לן  לית

 בזמן  מצויה  השכינה  שתהיה  ציירל  אוכל  דלא  ותו.  מקום  בכל  שכינה  נמי  אמרינן
 מערבי  מכותל  שכינה  זזה  לא  ל"שארז  ומה  ם"העכו  טומאת  בין  מערבי  בכותל  הזה
 נקרא  מערב  וצד  עולם  של  במערבו  לומר  רוצה  במערב  שכינה  שאמרו  למה  דומה
 שיר  במדרש  כדאיתא  מערבי  כותל  חרב  לא  לפיכך  ל"ז  שאמרו  ומה  מערבי  כותל

 כנגד  מכוון  המקדש  בית  שכותלי  לפי  כתלנו  אחר  עומד  זה  הנה  פסוק  על  השירים
 תדע.  הזה  היום  עד  חרב  לא  ולכן  השכינה  כנגד  מכוון  מערבי  וכותל  העליון  עולם
 עומד  שהיה  מי  ילו  הכיואפ  היתה  במערב  השכינה  קיים  ית  המקדששב  בזמן  שגם
 קדש  לאחורי  מערבי  כותל  שבין  אמה  א"בי  הקדשים  קדש  אחורי  החילפות  בבית

 השתא  מערבי  כותל  אל  ואחוריו  הקדשים  קדש  אל  פניו  להפוך  צריך  ההי  הקדשים
 לחוש  אין  הרבה  גבוה  שהוא  כיון  ישראל  כל  שמתפללים  לצד  ויתפלל  שנא  לא  נמי
  . ם"עכו ביד שהבית הזה בזמן' ואפי

ונחזור להענין כי הנה  . המקדש וענינו- פרק א - סימן י -ספר שערי הלשם חלק ב וב 2
שר  בהאצילות  הנה  מתפשט  ושוכן  בבית  קודש  הקדשים  של מאור  עצמותו  יתברך  א

 ת  רבה  בשמוו  שכתובוכמ.  וכן  הוא  שוכן  שם  גם  עתה  בכותל  מערבי  לעולם.  מטה
וכן  הוא  אומר .  לעולם  אין  השכינה  זזה  מכותל  מערבי.  מה  מקומותובכ'  ב'  סי'  ב'  פ

תו אמנם  אינו  מתייחד  שכינ.  ש"ע'    כואקרא  ויענני  מהר  קדשו  סלה'  קולי  אל  ה
 ם  כן  עצמו  גית  המקדש  גופה  עד  שיהא  הבת  המקדש  עם  הביברך  שמוית

 .ס  ושלוםעצמו  שום  שם  אלהות  חת  המקדש  ואין  על  הבי.  אלהות  חלילה  וחלילה
לא  ממקדש  אתה '  ומקדשי  תראו  יכול  יתיירא  אדם  ממקדש  כו'  ואמרו  ביבמות  דף  ו

  .מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(

  


