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  ד"בס

  ק" לפה"לתש שבט - 149  #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

 משך חכמה על בראשית פרק מא פסוק לג

יתכן  דעיקר  הוראת   -ים  ועתה  ירא  פרעה  איש  נבון  וחכם  וישיתהו  על  ארץ  מצר)  לג(
אך ,  )ן"עיין  רמב(החלום  היה  השבלים  שמורה  על  הרעב  ומדוע  הקדים  בחלומו  הפרות  

אמר '  בעובדא  דמלך  מוקדון  הלך  למדינת  קדם  כו)  ה"ה(בירושלמי  דפרק  אלו  מציאות  
ל  נחית  זרח "ל  נחית  גביכון  מיטרא  א"דגבייהו  הווי  קטלי  דין  ודין  וממונא  לגינזא  דמלכא  א

בשביל '  ל  בדיל  בעיר  הדא  דכתיב  אדם  ובהמה  כו"א'  אית  גביכון  בעיר  כו'    שמשא  כוגביכון
והנה  פרעה  היה  קדוש  להמצרים  ולא  היה  דרכו  להביט  על  הליכות  בני .  'בהמה  תושיע  ד

אז  ירבה )  ז,  קהלת  ה'  ע  (אדם  ודרכי  מדינתו  ובהיות  גבוה  מעל  גבוה  שומר  וגבוהים  עליהם
לכן  היה  במצרים  עוות  הדין  כזה )  ב,  משלי  כח'  ע.  (עושק  וגזל  כי  אוי  לארץ  אשר  שריה  רבים

להושיב  בבית  האסורים  על  דבר  פרטי  איש  ממדינה  רחוקה  כל  ימיו  ויהיה  כלוא  בלא  משפט 
 ולכן  עשה  כל  שר  לפי  רצון  נפשו  ולכן  הראו  לו  בחלומו  הפרות  תחלה  להראות  שבשביל

ולזה  אמר  ועל '  לפרעו  אשר  בל  יגועו  ברעב  ובשביל  בהמה  יושיע  ד  'הבהמות  מודיע  ד
השנות  החלום  פעמים  ועתה  ירא  פרעה  איש  נבון  וחכם  איש  דוקא  ולא  אלקי  וקדוש 
ושלימותו  יהיה  שידע  דרכי  הנימוס  והסדר  וישיתהו  על  כל  ארץ  מצרים  שיהיה  בידו  הכל  ואם 

לא  יוכל  אדם  למיעבד  דינא ממנו  אשר  יראה  ו  שר  אחד  יעות  משפט  יהיה  עין  למעלה
 .לנפשיה בלתי הודיע להשר על כל מצרים
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ז  מורה  הקדמת  הפרות  על  עוות  משפט  שבארץ  מצרים  וכאשר  עשה  אותו  אמר "וע 
ראה  נא  והבט  על  כל  דרכי  הנהגת  המדינה  כי  נתתי  אותך  על  כל  ארץ  מצרים  ואם  יהיה 

עמד יוסף ורצה לאסור את איזה עוות משפט מידך יבוקש ויתיחס הדבר לך לבד ולכן כאשר 
אתם  שזה  דבר  הנוגע  למלכות  אשר   מרגלים  אחיו  בלא  משפט  כללי  וחוות  דעת  הקהל  אמר

ל  שמורה  על  ממשלה "זה  לא  יהיה  במשפט  הקהל  בפרסום  וזה  שאמר  לו  אני  פרעה  ר
כי  אתה '  ובלעדיך  כו,  א  ותחבולתם"אלקית  בלשון  מצרים  ואין  כבודי  להביט  על  עלילות  ב

  .המתהווה בארץ מצרים והבןתשגיח על כל 
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


