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  ד"בס

  ק" לפז"תשכ לולא - 60  #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

 ש על בראשית פרק מד פסוק ט "פירוש הרא
ים  דבר  זה  והלא תימה  איך  היו  אומר.  אשר  ימצא  אתו  הגביע  מעבדיך  ומת

בתחלה  ראו  כי  כסף  מושב  באמתחותיהם  היה  להם  להיות  רואים  פן  ישימו  מכשול 
דקדקו  הלשון  ואמרו  אשר  ימצא  אתו  כלומר  בחיקו  אבל  לא '  ל  לפי"וי.  בלא  ידיעתם

עליהם  עלילות  ואולי  אמר  אותו  הרודף באמתחתו  עם  כל  זה  לא  הועילו  שבא  להתעולל  
מ  בין  ימצא  בין  לא  ימצא  אלא "גם  עתה  כדבריכם  כן  הוא  פירוש  כך  הוא  דינו  אבל  מ

בשקו  יהיה  עבד  כי  אין  בלבנו  לעשות  משפט  מות  רק  דין  עבדות  ושעבוד  כי  זה  דבר 
לא  נמצא '  גדול  למה  שלמתם  רעה  תחת  טובה  ופשעתם  לשלוח  יד  בגביע  המלך  ואפי

ת  למה  לא  התעלל  עליהם  ככה  על "וא.  באמתחת  יהיה  לי  עבד'    גופיכם  אפיהגביע  על
. הכסף  הנמצא  בפי  אמתחותיהם  לאמר  כי  גנבוהו  כמו  שהתעולל  על  הגביע  הנמצא

ל  דהענין  כך  היה  לפעמים  היה  מחזיר  להם  הכסף  כפי  שהיה  רואה  הקונים  צריכים "וי
  בפיהם  תשובה  ואמרו לא  היה  בא  בעלילה  על  הכסף  אבל  על  הגביע  לא  נמצא'  ולפי

ת  אי  זו  תשובה  היתה  זאת  שהשיבו  בני  ישראל  שנים  עשר "וא.  מה  נאמר  לאדוני
ל "עבדיך  אחים  אנחנו  להוציא  מלב  יוסף  החכם  שלא  היו  מרגלים  כמו  שאמר  וי

דתשובה  נכונה  היתה  כך  אמרו  אלו  היה  הדבר  אמת  כמו  שאתה  אומר  איך  היה  שולח 
  :הסתכן בנפשותינואבינו לנו במקום סכנה יחד כולנו ל

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


