בס"ד

בולעטין  - 23 #אב תשכ"ד 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
רבינו בחיי על בראשית פרק מד פסוק לב
)לב( כי עבדך ערב את הנער  -נכנסתי ערב בשבילו וקבלתי עלי
תנאי מה שאין לו פדיון כל הימים ,כל אחי מבחוץ ואני מבפנים להיות
מנודה בשני עולמות ,וזהו שהזכיר כל הימים ,בעוה"ז ובעוה"ב ,כלשון
הכתוב )דברים ו( לטוב לנו כל הימים שפירושו כן:
ונראה כי כיון שהזכיר לשון אליך היה ראוי לומר וחטאתי לך,
ועוד כי כן אמר לו )בראשית מג( אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך
וחטאתי לך כל הימים ,אבל אמר וחטאתי לאבי ,כאלו אמר וחטאתי
לאלהים ,ויכלול יעקב אביו ואביו שבשמים ,כי מפני שכבר הזכיר להם
את האלהים אני ירא לכך יודיענו יהודה כי נקשר בזה בקשר חזק
ואמיץ להיות גוזל אבותיו וחוטא לשניהם בשני עולמות ,וזהו שאמר
כל הימים כלומר בכל הימים:
ובמדרש כי עבדך ערב את הנער ,זהו שאמר הכתוב )משלי ו(
בני אם ערבת לריעך וגו' ,דרך הערב לשאול מן הלוה תרצה שאכנס
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ערב בשבילך ,על זה אמר נוקשת באמרי פיך ,ודרך הערב ג"כ שהוא
מודה למלוה בכך ועל זה אמר )שם( נלכדת באמרי פיך .עשה זאת
אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך ,רעיך השני
מלא ,כלומר שצריך להתרפס לפני שניהם לפני המלוה שימתין לו
ולפני הלוה שיוציאנו מן הערבות .ועל מי נאמר מקרא זה על יהודה
שהיה ערב ליעקב אביו ,שאמר כי עבדך ערב את הנער .אמר לו יוסף
כשם שאתה ערבת לבנימן למה לא ערבת לאחיך ,שאני רואה בגביע
שלי שאתה מכרת לאחיך בכסף וצערת את אביך עד שאמר טורף
טורף .כששמע יהודה צעק בקול גדול ,אמר כי איך אעלה אל אבי וגו'.
אמר לו בוא ונתוכח שנינו ,אמור מליך וסדר זיינך .אמר יהודה לנפתלי
לך וראה כמה שוקים במצרים ,קפץ וחזר ואמר י"ב ,אמר יהודה
לאחיו אני אחריב מהם שלשה ,טולו כל אחד שוק אחד .אמרו לו
יהודה אין מצרים כשכם ,אם תחריב מצרים תחריב את כל העולם
כלו .אמר לו בתחלה באת עלינו בעלילה ואמרת לנו מרגלים אתם,
שניה לראות את ערות הארץ באתם ,שלישית גביע גנבתם ,אני
נשבע בחיי אבי הזקן ואתה נשבע בחיי פרעה הרשע ,אם אני מוציא
חרבי מנרתקה אמלא כל מצרים הרוגים ,א"ל יוסף אם תוציא חרבך
אני כורכה על צוארך .א"ל יהודה אם אפתח פי אבלע אותך .אמר לו
יוסף אם תפתח פיך אני סותמה באבן .אמר יהודה מה נאמר לאבי,
אמר לו יוסף אמור לו הלך החבל אחר הדלי .אמר לו דין שקר אתה
דן אותנו ,אמר לו אין דין שקר אלא מכירת אחיכם .אמר יהודה נורא
דשכם דלוק בלבי ,אמר לו יוסף נורא דתמר כלתך אנא מטפי .אמר
יהודה רתח אנא ולית מהימן לי .אמר יוסף רתחא דידך אנא מתבר.
אמר יהודה עכשיו אני צובע שוקים שבמצרים בדם ,אמר לו צובעים
אתם כל ימיכם שכן צבעתם כתונת אחיכם בדם ואמרתם לאביכם
טרוף טורף יוסף .הסכימה דעתם להחריב את מצרים כיון שראה יוסף
כן אמר אתודע להם ולא יחריבו מצרים ,מיד ויאמר יוסף לאחיו אני
יוסף אחיכם:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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