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  ד"בס

  ק" לפה"תשכ תשרי - 25  #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(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
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 , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "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 ישראלוועדיצא 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

 

  רבינו בחיי על שמות פרק לא פסוק ב
ותניא שנה ראשונה עשה משה את 

 מרגליםשניה הקימו ושלח , המשכן
' ראו  קרא  ה)  שמות  לה(  וכן  הזכיר  משה  לישראל  -ראה  קראתי  בשם  בצלאל  )  ב(
והענין  שלא  היה  אפשר  בטבע  שימצא  בישראל  שום  אדם  שיהיה  בקי  ושלם  בשום ,  בשם

לפי  שישראל  היו  משועבדים  במצרים  בעבודת  פרך  ומלומדים  בחומר ,  אומנות  בעולם
שיהיה  בקי  בשום  מלאכה  דקה  כי  לא  ראו ובלבנים  ולא  היה  ראוי  שימצא  בהם  שום  אדם  

ואילו היה בהם חכם ובקי , אותה  ולא  למדו  אותה  ממלמד  ולא  אחד  בהם  שאמן את ידיו בזה
וכאשר  יהיה  בהם ,  במלאכה  אחת  היה  ראוי  שישכחנה  בהתעסקו  במלאכת  החומר  והלבנה

ת  כלם ש  אם  היה  בקי  ושלם  בכל  האומניו"וכ,  אחד  חכם  שלם  ובקי  באומנות  אחת  דקה  ויפה
, בכסף  ובזהב  ובנחשת  ובחרושת  אבן  ובחרושת  עץ  וחושב  ורוקם  ואורג  הנה  זה  פלא  גדול

ל  יודע  היה "ודרשו  רז,  בדעת  כל  זה  נמצא  בבצלאלועוד  שיהיה  שלם  בחכמה  ובתבונה  ו
כתיב  הכא  ואמלא  אותו  רוח  אלהים  בחכמה ,  בצלאל  לצרף  אותיות  שנבראו  בו  שמים  וארץ

בדעתו ,  בחכמה  יסד  ארץ  כונן  שמים  בתבונה'  ה)  משלי  ג(וכתיב  התם  ,  ובתבונה  ובדעת
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ל  שאני  קורא כלומר  ראה  זה  הפלא  הגדו,  ועל  כן  אמר  ראה  קראתי  בשם,  תהומות  נבקעו
וקראתי  בשם  בצלאל  בן  אורי  בן  חור  להבין  סוד  המשכן  וכליו  ולהתעסק ,  הדורות  מראש

אבל  רמז  זה  יש  בשם ,  ויהיה  טעם  בשם  בצלאל  לפי  פשוטו  בשמו  של  בצלאל,  במלאכתו
ה  לשאר "ויבא  לרמוז  כי  בצלאל  וה,  ואדעך  בשם)  שמות  לג(שהוא  השם  יתעלה  כמו  

 :להנביאים כלם שנאצלו בשם הגדו
ואף ,  ה  למשה  ספרו  של  אדם  הראשון" ולזה  רמזו  במדרש  שאמרו  הראה  לו  הקב

בצלאל  מאותה  שעה  התקנתיו  שנאמר  ראה  קראתי  בשם  בצלאל  בא  לרמוז  כי  בצלאל  היה 
וכן  יורה  המלות ,  בשם  כלומר  מאותה  שעה  שנאצלו  הדורות  והנבראים  כלם  מן  החכמה

י  על  כן  נקרא  בצלאל  לפי  שמתחלה  היה וזהו  מבואר  כ,  ה  בין  במשה"בשם  בצלאל  בין  בהקב
ואחרי  כן  יצא  וזכה  וישב  בצלו  של  אל  לעשות ,  נשמתו  רשומה  וחקוקה  בכח  אצילות  אל

כרוביו  הסוככים  בכנפיהם  שהיו  צל  לארון  והכפורת  עם,  הארון  שהיה  צל  של  תורה  שבכתב
 :ומששת ימי בראשית היה מתוקן לו

ראה  בעליונים  ראו  בתחתונים  הלא ,   ועוד  במדרש  ראה  קראתי  בשם  ומשה  אמר  ראו
 :ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם כך דרשו בתנחומא) משלי ג(הוא דכתיב 

ל  בסנהדרין  פרק  בן "וכן  דרשו  רז,  ג  שנה" ודע  כי  בצלאל  במעשה  המשכן  היה  בן  י
ותמת  עזובה  ויקח  לו  כלב )  א  ב"דה(סורר  ומורה  כתיב  הכא  ובצלאל  בן  אורי  בן  חור  וכתיב  

) שמות  לו(וכי  עבד  בצלאל  משכן  בר  תליסר  שנין  הוה  דכתיב  ,  פרת  ותלד  לו  את  חוראת  א
שניה ,  ותניא  שנה  ראשונה  עשה  משה  את  המשכן,  איש  איש  ממלאכתו  אשר  המה  עושים

אותי '  בן  ארבעים  שנה  אנכי  בשלוח  משה  עבד  ה)  יהושע  יד(הקימו  ושלח  מרגלים  וכתיב  
פשו  להו  עשרין  ושית  דל  תרתי ,  דהוה  בצלאלדל  ארבסר  ,  כמה  הוי  ארבעים,  מקדש  ברנע

 :דתלתא עבורי אשתכח דכל חד וחד בתמני אוליד
ה  למשה  ספרו  של  אדם  הראשון "הראה  הקב,   ובמדרש  ראה  קראתי  בשם  בצלאל

ואמר  לו  כל  אחד  ואחד  התקנתיו  מאותה  שעה  ואף  בצלאל  מאותה  שעה  התקנתיו  שנאמר 
   :ראה קראתי בשם בצלאל

  
  )ה"בא איהמשך בבולעטין ה(


