בס"ד

בולעטין  - 71 #אב תשכ"ח 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 גור אריה על בראשית פרק לב פסוק ג
]ב[ וישלח יעקב מלאכים ממש .בב"ר )עה ,ד( רבנן אמרי מלאכים ממש ,ולא כמאן
דאמר שלוחי בשר ודם .ויש מפרשים טעמייהו דרבנן  -דלעיל אמרינן )כח ,יב( "עולים
ויורדים" 'עולים תחלה ואחר כך יורדים ,מלאכים שליווהו בארץ היו עולים ,ואחר כך ירדו
מלאכי חוצה לארץ' )רש"י שם( ,וכאן היו שני מחנות המלאכים של ארץ ישראל ושל חוצה
לארץ ביחד ,והווי ליה גם כן לעלות תחלה של חוצה לארץ ואחר כך לירד של ארץ ישראל,
ותירץ 'מלאכים ממש' ,פירוש דכאן שאני ,דהוצרכו עדיין לו המלאכים של חוצה לארץ
לשלוח אותם אל עשו אחיו .ומזה מדקדק דהוי 'מלאכים ממש' .ויש מפרשים דקשה לו למה
באו מלאכי ארץ ]ישראל[ לחוצה לארץ נגדו )רש"י פסוק א( ,והרי עדיין רחוק מארץ ישראל,
ובאו מלאכים של ארץ ישראל נגדו ,ותירץ 'מלאכים ממש' ,רוצה לומר מאותן מלאכים של
ארץ ישראל נטל מלאכים לשלוח אל עשו אחיו ,מפני כי עשו היה רוצה למנוע אותו שלא
יבא לארץ שנתן לו אביו ,ועל מלאכים של ארץ ]ישראל[ לעשות שליחותו אל עשו ,כדי שלא
יבא לו מניעה מלבא אל הארץ:
ועל פירוש ראשון קשה דמה שפירש ד'עולים תחלה ואחר כך יורדים' הוא בשביל
שהקדוש ברוך הוא נצב עליו ולא היה בלא שמירה ,אבל כאן למה היה למלאכים לעלות
תחלה ,דאם כן היה בלא שמירה ,לפיכך היו שניהם יחד .מיהא יש לתרץ מדקרי ליה
"מחנים" )פסוק ב( על שם שתי מחנות )רש"י שם( ,על כרחך אף כאשר היתה מחנה של
ארץ ]ישראל[ לא נסתלקה אותם של חוצה לארץ ,דאם נסתלקו של חוצה לארץ מיד ,וזה
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נכנס וזה יוצא ,לא שייך כאן 'שתי מחנות' .ולפי זה משמע שלכך באו המלאכים שישלח
אותם יעקב ,ולפי זה בודאי יפה עשה יעקב ששלח מלאכים ,ואינו מוכח בב"ר )עה ,ג( כך,
אדרבה משמע שלא היה לו לשלוח מלאכים ,שלא ידע עשו בהליכתו ,ואמרו שם "מחזיק
באזני כלב מתעבר על ריב לא לו" )ר' משלי כו ,יז( מה ששלח מלאכים אל עשו:
ולפיכך נראה לי מה שפירש 'מלאכים ממש' מפני דהוי למכתב תחלה הטעם מפני מה
שלח יעקב מלאכים ,והוי ליה למכתב 'ויירא יעקב מפני עשו אחיו וישלח מלאכים' כדכתיב
אחר כך )ר' פסוק ז( "וירא ויצר לו ויחץ הילדים" ,שנתן טעם למה חלק אותם לשתי מחנות,
הכי נמי הוי למכתב כך 'וירא יעקב מפני עשו אחיו וישלח וגו'' ,אבל למכתב "וישלח יעקב"
בלא טעם לא הוי למכתב ,אלא מפני דקאי אדלעיל )ר' פסוק ב( "ויהי כאשר ראם ויאמר
מחנה אלהים זה וישלח יעקב וגו'" ,ולכך סמך "וישלח יעקב" למעלה משום דאלעיל קאי .וכן
משמע בב"ר ,דקאמר בב"ר )עה ,י( 'דבר אחר וישלח יעקב מלאכים מה כתיב למעלה מן
הענין ויהי כאשר ראם וכו'' ,משמע מדסמך ליה לקרא של מעלה דרשו שהיו 'מלאכים
ממש':
ועוד אמרו שם בב"ר )עה ,ד( 'אמר רבי חנינא בר חמא הגר שפחת שרה נזדמנה לה
חמשה מלאכים )ר' רש"י טז ,יג( ,זה שהוא אהובו של מקום על אחת כמה וכמה' .והקשה
הרא"ם על זה שמזה אין ללמוד דהיו מלאכים ממש ,דאם כן גבי משה דכתיב )במדבר כ,
יד( "וישלח משה מלאכים" נמי נימא הכי דהוי מלאכים ממש ,ועוד דגבי יהושע שאמרו )ב"ב
עה' (.פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה' ,וכתיב )ר' יהושע ב ,א( "וישלח יהושע
שני אנשים מרגלים" ,ותירץ הרא"ם דהכי פירושו  -דמדסמך הך פרשה לפרשה של מעלה
יש ללמוד שהיו מלאכים ממש .ואל תתמה איך שלח מלאכים ממש ,על זה אמר דהא הגר
שפחת שרה נזדמנה לה חמשה מלאכים ,כך פירש הרא"ם .ואין מוכח כן מדברי ב"ר ,אלא
דבעי ללמוד מזה דהיו מלאכים ממש ,דאם כן הוי ליה לסדר מלתא דרבי חנינא אהא דאמר
"וישלח יעקב מלאכים" ' -מה כתיב למעלה מן הענין וכו'' ,ומדלא סדר דברי רבי חנינא אהא
 שמע מינה דלא מהא יליף רבי חנינא שהיו מלאכים ממש ,רק שהיה ראוי לזה יעקב שיהיושלוחיו מלאכים ממש:
ומה שהקשה הרא"ם דהא מצינו "וישלח משה מלאכים וכו'" ,אין זה קשיא ,דהא
אמרינן למעלה בפרשת חיי שרה )רש"י כד ,מב( 'אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות
מתורתן של בנים ,דאילו פרשה של אליעזר כפולה בתורה' ,אף על גב ד"תורת משה" אקרי
)מלאכי ג ,כב( ,דהוא "עבד ה'" )דברים לד ,ה( ,ולמה לא היה תורתו גם כן כמו שיחתן של
עבדי אבות ,אלא על כרחך לפני המקום חשוב ענין אבות יותר ויותר ,לפי שהאבות הם
התחלה ותולדה לבנים .וטעם זה ידוע למבין כי הוא דבר נפלא ,כי האבות הם יסוד העולם
בעבור שהם עיקר לכל ישראל ,וגם השבטים הם אבות כל שבט ושבט לשבטו ,כי ראובן -
בני ראובן נקראו על שמו )במדבר א ,כ( ,והם עיקר צורת העולם ,כי כל אחד נחשב בפני
עצמו עד שהוא עיקר הבריאה .והמלאכים אשר הם ניתנים לשמור העולם וממונים עליו -
הם נמצאים עם האבות ,שהם יסודות הבריאה .אבל משה רבנו עליו השלום אף על גב
דפניו כפני החמה  -אינו מן האבות בעבור שאינו התחלה ,שאין אבות העולם רק אותם
2

שהם התחלה ,ומהם נתייסד העולם .לזה תמצא במדרש רבות בפרשת בראשית )א ,ד(
שקודם שנברא העולם  -האבות היו במחשבה להיות נבראים ,והיינו הטעם כי האבות הם
עיקר העולם שממנו נתייסדו ישראל ,וזה הטעם היו המלאכים נמצאים עם האבות:
וראה איך הבדל גדול יש בין האבות ובין משה רבנו עליו השלום ,שהרי במדרש רבות
פרשת יתרו )שמו"ר כח ,א( 'כשעלה משה רבינו למרום בקשו מלאכי השרת לדחותו ,מה
עשה הקדוש ברוך הוא צר קסלתר פניו של משה רבינו עליו השלום כדמות אברהם ,אמר
להם לא זהו שירדתם אצלו' .ראה כי לא היה ראוי משה רבנו עליו השלום להתקיים בין
המלאכים עד שנדמה פניו קלסתר פניו של אברהם:
וזהו שהוקשה להם כי אחר שראינו שכל עניני האבות לצרכם באו המלאכים ,כי
צרכיהם לא היו צרכי אדם פרטי ,אלא ענין כלל העולם ,בעבור שהם יסודות העולם
שהמלאכים ממונים עליהם ,ואיך יתכן לומר כי מלאכים בשר ודם ,בפרט ענין כזה שהוא
צורך יעקב לשוב אל ארץ כנען אשר נתנה לו הארץ )לעיל כח ,יג( ,ואיך נאמר 'מלאכי בשר
ודם היו' ,ומפני זה סבר רבי חנינא כי מלאכים ממש היו .ודעת רבי חנינא דעת בפני עצמו,
דלא למד מסמיכות הפרשיות:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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