בס"ד

בולעטין  - 5 #שבט תשכ"ג לפ"ק
וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
ארגון מוקדש לעקור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושה,
)שעל ידיהם נחרב ב' מקדשות וגלינו מארצינו ,ובא עלינו כל הצרות רח"ל( ,ולעורר על
קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש
ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה
בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר
וירשתה וישבת בה ,וכאמרם ז"ל שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,ויתקיים
יכם ָלשׂוּם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
בנו הפסוק דברים )יב ,ה'( " ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
את ָשׁ ָמּה" ,ונזכה לביאת המשיח בב"א
וּב ָ
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ

שׁר" לפ"ק.
שנת " ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶ

יצא על ידי וועד העולמי למען הצלת ישראל
מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
כמו שכתוב רש"י במדבר )פרק יג פסוק טז( ויקרא משה
להושע וגו'  -התפלל עליו  -יה יושיעך מעצת מרגלים.

באר שבע ,ארץ ישראל
ספר יהושע פרק ב
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ָשׁים * ְמ ַר ְגּ ִלים* ֶח ֶרשׁ ֵלאמֹר
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִמן ַה ִשּׁ ִטּים ְשׁנַיִ ם ֲאנ ִ
)א( וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ֻ
וּשׁ ָמהּ ָר ָחב
ֵלכוּ ַו ָיּבֹאוּ ֵבּית ִא ָשּׁה זוֹנָה ְ
אָרץ וְ ֶאת יְ ִריחוֹ ַויּ ְ
ְלכוּ ְראוּ ֶאת ָה ֶ
וַיִּ ְשׁ ְכּבוּ ָשׁ ָמּה.
ָשׁים ָבּאוּ ֵהנָּה ַה ַלּיְ ָלה ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵאָמר ְל ֶמ ֶל ְך יְ ִריחוֹ ֵלאמֹר ִהנֵּה ֲאנ ִ
)ב( ַויּ ַ
אָרץ.
ַל ְחפֹּר ֶאת ָה ֶ
ָשׁים ַה ָבּ ִאים ֵא ַליִ ְך
יאי ָה ֲאנ ִ
הוֹצ ִ
)ג( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך יְ ִריחוֹ ֶאל ָר ָחב ֵלאמֹר ִ
אָרץ ָבּאוּ.
ית ְך ִכּי ַל ְחפֹּר ֶאת ָכּל ָה ֶ
ֲא ֶשׁר ָבּאוּ ְל ֵב ֵ
ָשׁים
ֹאמר ֵכּן ָבּאוּ ֵא ַלי ָה ֲאנ ִ
ַתּ ְצ ְפּנוֹ ַותּ ֶ
ָשׁים ו ִ
ַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁה ֶאת ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
)ד ( ו ִ
ָד ְע ִתּי ֵמאַיִ ן ֵה ָמּה.
וְ לֹא י ַ
ָד ְע ִתּי אָנָה ָה ְלכוּ
ָצאוּ לֹא י ַ
ָשׁים י ָ
חשׁ ְך וְ ָה ֲאנ ִ
)ה( וַיְ ִהי ַה ַשּׁ ַער ִל ְסגּוֹר ַבּ ֶ
יהם ִכּי ַת ִשּׂיגוּם.
אַח ֵר ֶ
ָשׁים ִר ְדפוּ ַמ ֵהר ֲ
ָה ֲאנ ִ
ַתּ ְט ְמנֵם ְבּ ִפ ְשׁ ֵתּי ָה ֵעץ ָה ֲערֻכוֹת ָלהּ ַעל ַהגָּג.
ֱל ַתם ַה ָגּגָה ו ִ
)ו( וְ ִהיא ֶהע ָ
ַר ֵדּן ַעל ַה ַמּ ְע ְבּרוֹת וְ ַה ַשּׁ ַער ָסגָרוּ
יהם ֶדּ ֶר ְך ַהיּ ְ
אַח ֵר ֶ
ָשׁים ָר ְדפוּ ֲ
)ז( וְ ָה ֲאנ ִ
יהם.
אַח ֵר ֶ
ָצאוּ ָהר ְֹד ִפים ֲ
אַח ֵרי ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
ֲ
יהם ַעל ַהגָּג.
ֲל ֶ
)ח( וְ ֵה ָמּה ֶט ֶרם יִ ְשׁ ָכּבוּן וְ ִהיא ָע ְל ָתה ע ֵ
א

ָפ ָלה
אָרץ וְ ִכי נ ְ
ָתן יְ דוָד ָל ֶכם ֶאת ָה ֶ
ָד ְע ִתּי ִכּי נ ַ
ָשׁים י ַ
אמר ֶאל ָה ֲאנ ִ
) 9ט( ַותֹּ ֶ
ֵיכם.
אָרץ ִמ ְפּנ ֶ
ישׁ ֵבי ָה ֶ
ימ ְת ֶכם ָע ֵלינוּ וְ ִכי ָנמֹגוּ ָכּל ְ
ֵא ַ
את ֶכם
ֵיכם ְבּ ֵצ ְ
הוֹבישׁ יְ דוָד ֶאת ֵמי יַם סוּף ִמ ְפּנ ֶ
)10י( ִכּי ָשׁ ַמ ְענוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ִ
ַר ֵדּן ְל ִסיחֹן
יתם ִל ְשׁנֵי ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ֲשׂ ֶ
ַא ֶשׁר ע ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ו ֲ
אוֹתם.
וּלעוֹג ֲא ֶשׁר ֶה ֱח ַר ְמ ֶתּם ָ
ְ
ֵיכם ִכּי יְ דוָד
רוּח ְבּ ִאישׁ ִמ ְפּנ ֶ
)11יא( וַנִּ ְשׁ ַמע וַיִּ ַמּס ְל ָב ֵבנוּ וְ לֹא ָק ָמה עוֹד ַ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת.
יכם הוּא ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
אַתּם
יתם גַּם ֶ
ֲשׂ ֶ
יתי ִע ָמּ ֶכם ָח ֶסד ַוע ִ
) 12יב( וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְבעוּ נָא ִלי ַבּידוָד ִכּי ָע ִשׂ ִ
אָבי ֶח ֶסד וּנְ ַת ֶתּם ִלי אוֹת ֱא ֶמת.
ִעם ֵבּית ִ
יוֹתי\{ וְ ֵאת
אַח ַ
וֹתי \} ְ
אַח ַ
אַחי וְ ֶאת ְ
אָבי וְ ֶאת ִא ִמּי וְ ֶאת ַ
)13יג( וְ ַה ֲחיִ ֶתם ֶאת ִ
ַפשׁ ֵֹתינוּ ִמ ָמּוֶת.
ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהם וְ ִה ַצּ ְל ֶתּם ֶאת נ ְ
יכם ָלמוּת ִאם לֹא ַת ִגּידוּ ֶאת
ַפ ֵשׁנוּ ַת ְח ֵתּ ֶ
ָשׁים נ ְ
ֹאמרוּ ָלהּ ָה ֲאנ ִ
)14יד( ַויּ ְ
ֶא ֶמת.
אָרץ וְ ָע ִשׂינוּ ִע ָמּ ְך ֶח ֶסד ו ֱ
ְדּ ָב ֵרנוּ זֶה וְ ָהיָה ְבּ ֵתת יְ דוָד ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
חוֹמה ִהיא
וּב ָ
חוֹמה ַ
יתהּ ְבּ ִקיר ַה ָ
ַתּוֹר ֵדם ַבּ ֶח ֶבל ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן ִכּי ֵב ָ
)15טו( ו ִ
יוֹשׁ ֶבת.
ָ
ַח ֵבּ ֶתם ָשׁ ָמּה
ֹאמר ָל ֶהם ָה ָה ָרה ֵלּכוּ ֶפּן יִ ְפ ְגּעוּ ָב ֶכם ָהר ְֹד ִפים וְ נ ְ
)16טז( ַותּ ֶ
אַחר ֵתּ ְלכוּ ְל ַד ְר ְכּ ֶכם.
ָמים ַעד שׁוֹב ָהר ְֹד ִפים וְ ַ
לשׁת י ִ
ְשׁ ֶ
ֻע ֵת ְך ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוּ.
ַחנוּ ִמ ְשּׁב ָ
ָשׁים נְ ִקיִּ ם ֲאנ ְ
יה ָה ֲאנ ִ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
)17יז( ַויּ ְ
אָרץ ֶאת ִתּ ְקוַת חוּט ַה ָשּׁנִ י ַהזֶּה ִתּ ְק ְשׁ ִרי ַבּ ַחלּוֹן
ַחנוּ ָב ִאים ָבּ ֶ
)18יח( ִהנֵּה ֲאנ ְ
יך
אָב ְ
אַחיִ ְך וְ ֶאת ָכּל ֵבּית ִ
יך וְ ֶאת ִא ֵמּ ְך וְ ֶאת ַ
אָב ְ
הוֹר ְד ֵתּנוּ בוֹ וְ ֶאת ִ
ֲא ֶשׁר ַ
אַס ִפי ֵא ַליִ ְך ַה ָבּיְ ָתה.
ַתּ ְ
ַחנוּ נְ ִקיִּ ם
ַאנ ְ
חוּצה ָדּמוֹ ְברֹאשׁוֹ ו ֲ
ית ְך ַה ָ
ֵצא ִמ ַדּ ְל ֵתי ֵב ֵ
)19יט( וְ ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר י ֵ
ֹאשׁנוּ ִאם יָד ִתּ ְהיֶה בּוֹ.
וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ִא ָתּ ְך ַבּ ַבּיִ ת ָדּמוֹ ְבר ֵ
ֻע ֵת ְך ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוּ.
ידי ֶאת ְדּ ָב ֵרנוּ זֶה וְ ָהיִ ינוּ נְ ִקיִּ ם ִמ ְשּׁב ָ
)20כ( וְ ִאם ַתּ ִגּ ִ
ַתּ ְקשֹׁר ֶאת ִתּ ְקוַת ַה ָשּׁנִ י
ֵלכוּ ו ִ
ַתּ ַשׁ ְלּ ֵחם ַויּ ֵ
יכם ֶכּן הוּא ו ְ
ֹאמר ְכּ ִד ְב ֵר ֶ
)21כא( ַותּ ֶ
ַבּ ַחלּוֹן.
ָמים ַעד ָשׁבוּ ָהר ְֹד ִפים
לשׁת י ִ
ֵשׁבוּ ָשׁם ְשׁ ֶ
ֵלכוּ ַו ָיּבֹאוּ ָה ָה ָרה ַויּ ְ
)22כב( ַויּ ְ
וַיְ ַב ְקשׁוּ ָהר ְֹד ִפים ְבּ ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך וְ לֹא ָמ ָצאוּ.
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן
ַע ְברוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל יְ ֻ
ֵרדוּ ֵמ ָה ָהר ַויּ ַ
ָשׁים ַויּ ְ
ָשׁבוּ ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
) 23כג( ַויּ ֻ
אוֹתם.
וַיְ ַס ְפּרוּ לוֹ ֵאת ָכּל ַהמּ ְֹצאוֹת ָ
אָרץ וְ גַם ָנמֹגוּ
ָדנוּ ֶאת ָכּל ָה ֶ
ָתן יְ דוָד ְבּי ֵ
ֹאמרוּ ֶאל יְ הוֹ ֻשׁ ַע ִכּי נ ַ
)כד( ַויּ ְ
24
אָרץ ִמ ָפּנֵינוּ.
ישׁ ֵבי ָה ֶ
ָכּל ְ
ב

פרק ה'
מעולם לא זזה השכינה מהכותל
 1ובשו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרמח ד"ה תשובה דרוש .תשובה דרוש וקבל שכר יש
בתשובה זו מכל מקום דעתי הוא שיהפוך פניו אל קדש הקדשים ככל שאר
המתפללים כי אף על פי שאמרו לא זזה שכינה מכותל מערבי ראש הכותל גבוה
כמה אמות נמצא שהיא חולקת רשות לעצמה ואף על פי שיהיו אחוריו אל הכותל
לית לן בה ומקום בית קדש הקדשים אפילו בחרבנו בקדושתו הוא עומד .ותו דהא
אמרינן נמי שכינה בכל מקום .ותו דלא אוכל לצייר שתהיה השכינה מצויה בזמן
הזה בכותל מערבי בין טומאת העכו"ם ומה שארז"ל לא זזה שכינה מכותל מערבי
דומה למה שאמרו שכינה במערב רוצה לומר במערבו של עולם וצד מערב נקרא
כותל מערבי ומה שאמרו ז"ל לפיכך לא חרב כותל מערבי כדאיתא במדרש שיר
השירים על פסוק הנה זה עומד אחר כתלנו לפי שכותלי בית המקדש מכוון כנגד
עולם העליון וכותל מערבי מכוון כנגד השכינה ולכן לא חרב עד היום הזה .תדע
שגם בזמן שבית המקדש קיים השכינה במערב היתה ואפילו הכי מי שהיה עומד
בבית החילפות אחורי קדש הקדשים בי"א אמה שבין כותל מערבי לאחורי קדש
הקדשים היה צריך להפוך פניו אל קדש הקדשים ואחוריו אל כותל מערבי השתא
נמי לא שנא ויתפלל לצד שמתפללים כל ישראל כיון שהוא גבוה הרבה אין לחוש
ואפי' בזמן הזה שהבית ביד עכו"ם.
 2ובספר שערי הלשם חלק ב  -סימן י  -פרק א  -המקדש וענינו .ונחזור להענין כי הנה
מאור עצמותו יתברך אשר בהאצילות הנה מתפשט ושוכן בבית קודש הקדשים של
מטה .וכן הוא שוכן שם גם עתה בכותל מערבי לעולם .וכמו שכתוב בשמות רבה
פ' ב' סי' ב' ובכמה מקומות .לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי .וכן הוא אומר
קולי אל ה' אקרא ויענני מהר קדשו סלה כו' ע"ש .אמנם אינו מתייחד שכינתו
יתברך שמו עם הבית המקדש גופה עד שיהא הבית המקדש עצמו גם כן
אלהות חלילה וחלילה .ואין על הבית המקדש עצמו שום שם אלהות חס ושלום.
ואמרו ביבמות דף ו' ומקדשי תראו יכול יתיירא אדם ממקדש כו' לא ממקדש אתה
מתיירא אלא ממי שהזהיר על המקדש.

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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