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  ד"בס

  ק" לפח"תשכ לולא - 72  #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

 ספר גור אריה על בראשית פרק מב פסוק י 

אין  הדברים  כמו ש"  לא  אדוני"דאין  לומר  .  לא  אדוני  לא  תאמר  כן]  ז[
 :'לא כן אדוני'דאם כן הוי למכתב , שאמרת

" לא  אדוני"שהרי  דבר  אחר  הוא  .  והרי  עבדיך  באו  לשבור  אוכל]  ח[
אלא  כך  פירושו ,  ו"ולא  יתכן  לומר  בו  וי,  "ועבדך  באו  לשבר  אוכל"
אל ;  שכך  אמרו  לו,  "לא  אדוני"ו  מחובר  אל  "והשתא  הוי'  והרי  עבדיך'

. ולא  באו  לרגל  את  הארץ,  ועבדיך  הרי  באו  לשבור  אוכל,  תאמר  כן
שמא  מרגלים  עושים  עצמם  כאילו  הם ,  ם  כי  אין  ראיה"ומה  שכתב  הרא
והרי  עבדיך  באו  לשבור 'שאין  פירוש  ,  ואין  זה  קשיא,  לוקחים  תבואה

והרי  עבדיך  באו 'אלא  ,  להביא  ראיה  אל  דבריהם  שאינם  מרגלים'  אוכל
שעבדיך  באו  לשבור  אוכל  ולא ,  אמתלומר  שכך  הוא  ה'  לשבור  אוכל

  :לרגל
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והם  אמרו )  פסוק  ט(דאם  לא  כן  מתחלה  אמר  להם  שהם  מרגלים  .  'שהרי  נכנסתם  וכו]  י[
" לא  כי"ועוד  שהוסיף  .  מרגלים  אתם"  לא  כי"ולמה  חזר  ואמר  ,  )פסוק  י(שאינם  מרגלים  

  :ומאין היה יכול לומר טענת בריא, כי מרגלים הםדמשמע בודאי הוא אומר עליהם 
 ספר גור אריה על בראשית פרק מב פסוק יד 

" הוא  אשר  דברתי"כלומר  לשון  .  'הדבר  אשר  דברתי  הוא  הנכון  וכו]  יא[
שהרי  הם  אמרו  כי  אינם ,  ואין  זה  כן,  משמע  שיוסף  הביא  ראיה  מדבריהם

אלא  פירושו  כאילו ,  "הוא  הדבר  אשר  דברתי"ואיך  שייך  לומר  ,  מרגלים
ולפי .    הדבר  אשר  דברתי  הוא  אמת  ונכון-וכך  הוא  ,  היה  המקרא  מסורס

 -שהרי  הביא  ראיה  מדבריהם  ,  כמשמעו"  הוא)  "ז,  ר  צא"ב(המדרש  
 :מאחר שאתם אומרים כי באתם להרוג אם כן מרגלים אתם

  
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


