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  ד"בס

  ק" לפג" תשכאדר - 6  #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 שמואל א פרק כו 
ִוד  ִמְסַּתֵּתר  ְּבִגְבַעת ַוָּיבֹאּו  ַהִּזִפים  ֶאל  ָׁשאּול  ַהִּגְבָעָתה  ֵלאמֹר  ֲהלֹוא  ָד)  א( 1

 .ַהֲחִכיָלה ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן
ַוָּיָקם  ָׁשאּול  ַוֵּיֶרד  ֶאל  ִמְדַּבר  ִזיף  ְוִאּתֹו  ְׁשלֶׁשת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ְּבחּוֵרי  ִיְׂשָרֵאל )  ב( 2

 .ְלַבֵּקׁש ֶאת ָּדִוד ְּבִמְדַּבר ִזיף
  ְּפֵני  ַהְיִׁשימֹן  ַעל  ַהָּדֶרְך  ְוָדִוד  יֵׁשב ַוִּיַחן  ָׁשאּול  ְּבִגְבַעת  ַהֲחִכיָלה  ֲאֶׁשר  ַעל)  ג( 3

 .ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְרא ִּכי ָבא ָׁשאּול ַאֲחָריו ַהִּמְדָּבָרה
 . ַוֵּיַדע ִּכי ָבא ָׁשאּול ֶאל ָנכֹוןְמַרְּגִליםַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ) ד( 4
ְרא  ָּדִוד  ֶאת  ַהָּמקֹום ַוָּיָקם  ָּדִוד  ַוָּיבֹא  ֶאל  ַהָּמקֹום  ֲאֶׁשר  ָחָנה  ָׁשם  ָׁשאּול  ַוַּי)  ה( 5

ֲאֶׁשר  ָׁשַכב  ָׁשם  ָׁשאּול  ְוַאְבֵנר  ֶּבן  ֵנר  ַׂשר  ְצָבאֹו  ְוָׁשאּול  ׁשֵֹכב  ַּבַּמְעָּגל  ְוָהָעם  חִֹנים 
 .}\ְסִביבָֹתיו{\ְסִביבָֹתו 

 ַוַּיַען  ָּדִוד  ַוּיֹאֶמר  ֶאל  ֲאִחיֶמֶלְך  ַהִחִּתי  ְוֶאל  ֲאִביַׁשי  ֶּבן  ְצרּוָיה  ֲאִחי  יֹוָאב)  ו( 6
 .ֵלאמֹר ִמי ֵיֵרד ִאִּתי ֶאל ָׁשאּול ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹאֶמר ֲאִביַׁשי ֲאִני ֵאֵרד ִעָּמְך

ַוָּיבֹא  ָדִוד  ַוֲאִביַׁשי  ֶאל  ָהָעם  ַלְיָלה  ְוִהֵּנה  ָׁשאּול  ׁשֵֹכב  ָיֵׁשן  ַּבַּמְעָּגל  ַוֲחִניתֹו )  ז( 7
ָהָעם  ׁשְֹכִבים  ְסִביבָֹתו ְוַאְבֵנר  ְו}  \ְמַרֲאׁשָֹתיו{\ְמעּוָכה  ָבָאֶרץ  ְמַרֲאׁשָֹתו  

 .}\ְסִביבָֹתיו{\



ב 

ים  ַהּיֹום  ֶאת  אִֹיְבָך  ְּבָיֶדָך  ְוַעָּתה  ַאֶּכּנּו  ָנא ִקַוּיֹאֶמר  ֲאִביַׁשי  ֶאל  ָּדִוד  ִסַּגר  ֱאלֹ)  ח( 8
 .ַּבֲחִנית ּוָבָאֶרץ ַּפַעם ַאַחת ְולֹא ֶאְׁשֶנה לֹו

 .ְוִנָּקה' ה ִּכי ִמי ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמִׁשיַח ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲאִביַׁשי ַאל ַּתְׁשִחיֵתהּו) ט( 9
  ִיָּגֶפּנּו  אֹו  יֹומֹו  ָיבֹוא  ָוֵמת  אֹו  ַבִּמְלָחָמה  ֵיֵרד ’ה  ִּכי  ִאם  ’הַוּיֹאֶמר  ָּדִוד  ַחי  )  י( 10

 .ְוִנְסָּפה
  ְוַעָּתה  ַקח  ָנא  ֶאת  ַהֲחִנית  ֲאֶׁשר ’ה  ִמְּׁשלַֹח  ָיִדי  ִּבְמִׁשיַח  'מהָחִליָלה  ִּלי  )  יא( 11

 .ָּלנּו ְוֶאת ַצַּפַחת ַהַּמִים ְוֵנְלָכה} \ְמַרֲאׁשָֹתיו{\ׁשָֹתו ְמַרֲא
ַוִּיַּקח  ָּדִוד  ֶאת  ַהֲחִנית  ְוֶאת  ַצַּפַחת  ַהַּמִים  ֵמַרֲאׁשֵֹתי  ָׁשאּול  ַוֵּיְלכּו  ָלֶהם )  יב( 12

 . ֲעֵליֶהם ָנְפָלה’הְוֵאין רֶֹאה ְוֵאין יֹוֵדַע ְוֵאין ֵמִקיץ ִּכי ֻכָּלם ְיֵׁשִנים ִּכי ַּתְרֵּדַמת 
 .ַוַּיֲעבֹר ָּדִוד ָהֵעֶבר ַוַּיֲעמֹד ַעל רֹאׁש ָהָהר ֵמָרחֹק ַרב ַהָּמקֹום ֵּביֵניֶהם) יג( 13
ַוִּיְקָרא  ָדִוד  ֶאל  ָהָעם  ְוֶאל  ַאְבֵנר  ֶּבן  ֵנר  ֵלאמֹר  ֲהלֹוא  ַתֲעֶנה  ַאְבֵנר  ַוַּיַען )  יד( 14

 .ַאְבֵנר ַוּיֹאֶמר ִמי ַאָּתה ָקָראָת ֶאל ַהֶּמֶלְך
ּיֹאֶמר  ָּדִוד  ֶאל  ַאְבֵנר  ֲהלֹוא  ִאיׁש  ַאָּתה  ּוִמי  ָכמֹוָך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוָלָּמה  לֹא ַו)  טו( 15

 .ָׁשַמְרָּת ֶאל ֲאדֶֹניָך ַהֶּמֶלְך ִּכי ָבא ַאַחד ָהָעם ְלַהְׁשִחית ֶאת ַהֶּמֶלְך ֲאדֶֹניָך
ם  ֲאֶׁשר  לֹא   ִּכי  ְבֵני  ָמֶות  ַאֶּת’הלֹא  טֹוב  ַהָּדָבר  ַהֶּזה  ֲאֶׁשר  ָעִׂשיָת  ַחי  )  טז( 16

  ְוַעָּתה  ְרֵאה  ֵאי  ֲחִנית  ַהֶּמֶלְך  ְוֶאת  ַצַּפַחת ’הְׁשַמְרֶּתם  ַעל  ֲאדֵֹניֶכם  ַעל  ְמִׁשיַח  
 .}\ְמַרֲאׁשָֹתיו{\ַהַּמִים ֲאֶׁשר ְמַרֲאׁשָֹתו 

ַוַּיֵּכר  ָׁשאּול  ֶאת  קֹול  ָּדִוד  ַוּיֹאֶמר  ֲהקֹוְלָך  ֶזה  ְּבִני  ָדִוד  ַוּיֹאֶמר  ָּדִוד  קֹוִלי )  יז( 17
 .דִֹני ַהֶּמֶלְךֲא

 .ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֲאדִֹני רֵֹדף ַאֲחֵרי ַעְבּדֹו ִּכי ֶמה ָעִׂשיִתי ּוַמה ְּבָיִדי ָרָעה) יח( 18
  ֱהִסיְתָך  ִבי  ָיַרח ’הְוַעָּתה  ִיְׁשַמע  ָנא  ֲאדִֹני  ַהֶּמֶלְך  ֵאת  ִּדְבֵרי  ַעְבּדֹו  ִאם  )  יט( 19

  ִּכי  ֵגְרׁשּוִני  ַהּיֹום  ֵמִהְסַּתֵּפַח ’הם  ִלְפֵני  ִמְנָחה  ְוִאם  ְּבֵני  ָהָאָדם  ֲארּוִרים  ֵה
 . ֵלאמֹר ֵלְך ֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים’הְּבַנֲחַלת 

  ִּכי  ָיָצא  ֶמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל  ְלַבֵּקׁש  ֶאת ’הְוַעָּתה  ַאל  ִיּפֹל  ָּדִמי  ַאְרָצה  ִמֶּנֶגד  ְּפֵני  )  כ( 20
 .יםַּפְרעֹׁש ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ִיְרּדֹף ַהּקֵֹרא ֶּבָהִר

ַוּיֹאֶמר  ָׁשאּול  ָחָטאִתי  ׁשּוב  ְּבִני  ָדִוד  ִּכי  לֹא  ָאַרע  ְלָך  עֹוד  ַּתַחת  ֲאֶׁשר  ָיְקָרה )  כא( 21
 .ַהְרֵּבה ְמאֹד ַנְפִׁשי ְּבֵעיֶניָך ַהּיֹום ַהֶּזה ִהֵּנה ִהְסַּכְלִּתי ָוֶאְׁשֶּגה

ַיֲעבֹר  ֶאָחד  ֵמַהְּנָעִרים ַהֶּמֶלְך  ְו}  \ֲחִנית{\ַוַּיַען  ָּדִוד  ַוּיֹאֶמר  ִהֵּנה  הֲחִנית  )  כב( 22
 .ְוִיָּקֶחָה

  ַהּיֹום  ְּבָיד  ְולֹא ’ה  ָיִׁשיב  ָלִאיׁש  ֶאת  ִצְדָקתֹו  ְוֶאת  ֱאֻמָנתֹו  ֲאֶׁשר  ְנָתְנָך  'הַו)  כג( 23
 .’הָאִביִתי ִלְׁשלַֹח ָיִדי ִּבְמִׁשיַח 

  ְוַיִּצֵלִני ’הַּדל  ַנְפִׁשי  ְּבֵעיֵני  ְוִהֵּנה  ַּכֲאֶׁשר  ָּגְדָלה  ַנְפְׁשָך  ַהּיֹום  ַהֶּזה  ְּבֵעיָני  ֵּכן  ִּתְג)  כד( 24
 .ִמָּכל ָצָרה

ַוּיֹאֶמר  ָׁשאּול  ֶאל  ָּדִוד  ָּברּוְך  ַאָּתה  ְּבִני  ָדִוד  ַּגם  ָעׂשה  ַתֲעֶׂשה  ְוַגם  ָיכֹל )  כה( 25
 .ּתּוָכל ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ְלַדְרּכֹו ְוָׁשאּול ָׁשב ִלְמקֹומֹו
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  'ופרק 
  מעולם לא זזה השכינה מהכותל

וזה   היינו  פמליא  ה"ד  מ  סימן  תשובות  קובץ  סופר  חתםתשובות  אלות  ושוב  1
 מכותל  שכינה  זזה  לא  ומעולם  בציון  שוכן  הוא  ת"השי  והנה  .לשון  קדשו
 ומקריב  שם  עומד  הוואלי]  'ב  א"י  ר"ובמדב'  י  שמות  תנחומא[  המערבי
 חי  כל  אם  מאמר  [מאמרות  בעשרה  ו  שכתובכמ  יום  בכל  אש  של  תיישים
, ט"מ  כ"וא,  )ש"ע  מנחות  בסוף  מיכאל  על  זה  תובכת  פוובתוס]  (ג"כ  סימן
 י"כרש  [פנחס  זה'  דאלי  משום,  הנכון  התירוץ  אמנם,  שבועתו'  אלי  יתיר  לא
 ולא,  בזה  וחטא,  יפתח  שבועת  התיר  לא  ופנחס,  ]כהן  לאו  ה"ד  שם  מ"ב

 .ש"ועעו  ל"עכ,  מושיע  אין  כ"וע,  ה"הקב  של  שבועתו  עכשיו  שיתיר  יתכן
 שנים  כמה  לי  זה  .ל"בזה  כתב'  ז'  סי  ד"יו  ג"ח  ותדאב  מילי  ת"בשו  וראה[

 מי  לשון  [א"ע  ד"ע  ב"ב  ס"בש]  קאמר  דלכך  [ס"הח]  י"נ  ו"מאדמ  שמעתי
 ה"שקב  מיפר  והוא  האלקים  איש  נקרא  דהצדיק,  בעל  בלשון  הפרה,  מיפר
 ישראל  צור  מגלחין  ואלו  פרק  ק"מ'  במס  ש"כמ  מבטלה  וצדיק  גזירה  גוזר
 ובזה.  ל"עכ,  אלקים  ביראת  מושל  צדיק  ולכביכ  בי  מושל  ומי  באדם  מושל
 המיפר  דמטרוניתא  נעלה  שלפנינו  בתשובה  מרן  שכתב  מה  היטב  יובן

 הצדיקים  חייל  ל"ז  פירשו  פמליא  כן  ואם].  חנה  בר  בר  רבה  כגון'  וכו  נדרים
 דמצינו  מהא,  הקושיא  אולי  היתה  כנראה/  מילואים  /עדן  לגן  חיים  שנכנסו
 דאמרו  בהא  כ"וא,  ]ב"ע  ט"וצ  ב"ע  ח"צ  ןכסנהדרי  [מעלה  של  פמליא  ל"בחז
, לי  מיפר  מי  שנשבעתי  עכשיו  קול  בת  שאמרה  א"ע  ד"ע  בתרא  בבבא  ל"חז

 חייל  היינו  דפמליא  הישוב  בא  ל  זהוע,  מעלה  של  פמליא  מפירים  לא  ואמאי
 זכו  לא  והם  נחמני  בר  רבה  או'  אלי  מהם  ואחד  עדן  הגן  החיים  הצדיקים

 כולם מסתמא אך, מהם אחד אפילו לאא הפמליא כל  שצריך  דוקא  לאו  לזה
 ד"הכ.  הנבאות  וישועות  נפלאות  יראנו'  וה,  שבועות  להפר  מסכימים
   מ"מפפד סופר ק"משה .בברכה החותם

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(
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 ומה  .שחקר  ומה  ה"ד  לג  סימן  ח"או  -  ב  חלק  דעניא  אפרקסתא  ת"שווב  2
. יםהחשמונא  נצחון  אחר  למקומה  הקדושה  חזרה  אם  שם  שחקר
, הוא  הכי  דישראל  דארעא  חזי  תא,  ל"ז  א"ע  א"ס  דף  נח'  פ  ק"זוה  עיין
 שריא  חדא  שעתא  אבל.  בלחודוי  ה"קב  בר'  כו  ממנא  עלה  שריא  דלא
 וכדין.  'כו'  ה  מלאך  את  דוד  וירא  דכתיב  מדוד  ל"מנ.  נ"ב  לחבלא  עלה

. ה"יעש'  כו  הוה  ה"קב  שעתא  בההיא  אפילו  א"ר  אמר.  ארעא  אתחבלת
 אל  ה  שכתובומ)  ג"מ  תהלים  (תהלות  יוסף  בספר  ל"ז  א"דחי  הגאון  ל"וז
 א"ע  ב"מ  דף  ז"בע'  תוס  ש"במ  לרמוז  אפשר  .משכונתיך  ואל  קדשך  הר

 שלא  הר  לך  אין  והרי,  הר  על  המקדש  בית  נבנה  איך  בירושלמי  שהקשו
 בריאת  דבעת  ל"דאמז,  ל"ז  רוזניס  א"הר  ותירץ.  זרה  עבודה  שם  נעבדה
 אחרא  לסטרא  רשות  אין  ושוב'  ישת  אבן  על  ה"הקב  התפלל  העולם
 תרתי  הוי  ת"וכ.  קדשך  הר  אל  יביאוני  ל"וז  ק"הזוה  ש"כמ,  שם  לבא

, נביא  פ"ע  אמר  הירושלמי  כי,  קדשך  תאמר  ואיך,  נפסל  הר,  דסתרי
 ואל  אומר  לזה.  ז"ע  עבדו  הגאולה  עד  המקדש  בית  שנחרב  ומזמן

 וגם  נהשכי  שרתה  דאז  רק,  נביא  פ"ע'  כירו'  התי  אין  כלומר,  משכונתיך
 שם  לבא  אחרא  לסטרא  רשות  ואין  מערבי  מכותל  שכינה  זזה  לא  עתה
 דאין,  בעלמא  ושחוק  קוף  מעשה  הוא  זרה  עבודה  יעבדו  אם  ואף.  'כו

 בספר  מובא  לאברהם  ובחסד,  שם  עיין'  כו  כלל  שם  באה  אחרא  הסטרא
  . ט"ל סימן הארץ חיבת
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