
 1

  ד"בס

  ק" לפד"תשכ תמוז - 22  #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 בראשית פרק מב פסוק יג
ונתנו טעם , בני איש אחד נחנו מתחלה אמרו כלנו -שנים עשר עבדיך אחים אנחנו ) יג(

אמרו  מפני  שהיינו  כלנו  בני  איש  אחד  לכך  אנו  מקובצים  יחד  לא ,  למה  שנמצאו  מקובצים
 :ועוד פן יגזלו התבואה לאחד ממשרתינו לכך הוצרכה לבא כלנו ביחד. נפרד אחד מחברו
ל  אמר  להם "ודרשו  רז.  צדיקים  בני  צדיקים  מעולם  לא  היינו  מרגלים  - כנים  אנחנו  

. יוסף  נכנסתם  בעשרה  פתחים  ועתה  אתם  נועדים  במקום  אחד  אין  זה  אלא  דרך  מרגלים
והרחיבו  לו  באור  יותר  כי  הם  עשרה ,  ועתה  אמרו  שנים  עשר  עבדיך  אנחנו  בני  איש  אחד

והשיב  יוסף  בזאת  תבחנו  חי .  והקטן  היום  אצל  אביהם  והאחד  איננו  והיו  הולכים  לבקשו
 :ותשובת. ולא מצאו תשובה להשיב, צאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטןפרעה אם ת

ולא  מצינו  זה  כלל  אך  קיים ,    אין  לומר  ביוסף  הצדיק  שהיה  נשבע  עליו  לשקר- חי  פרעה  
מה  שאמר  חי  פרעה  כי  מרגלים  אתם  כלומר  כיון  שאתם  אומרים .  דבריו  בשבועתו  בכל  פעם

ם  עושים  בו  אמרו  לו  היינו  פודין  אותו  בכל  ממון האחד  איננו  אילו  הייתם  מוצאים  אותו  מה  היית
אמר  להם  ואם  לא  היו  רוצים  לתתו  בשום  ממון  מה  הייתם  עושים  אמרו  לו  על  זה .  שיפסקו  עלינו

קיים ,  וכן  חי  פרעה  אם  תצאו  מזה.  אמר  להם  חי  פרעה  כי  מרגלים  אתם,  באנו  להרוג  או  ליהרג
היה  ראוי ,  ו  שנים  עשר  עבדיך  אחים  אנחנוומה  שאמר.  שהרי  נשאר  שמעון  ולא  יצאו  כולם,  דבריו

  :אבל למד הכתוב שנתנבאו שלא בכוונה, לומר היינו כי יש במשמעות אנחנו שכולם בחיים
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


