בס"ד

בולעטין  - 114 #אדר תשל"ב 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
הכתב והקבלה על במדבר פרק יג פסוק טו
)טו( לתור את הארץ .יש הבדל בין תר למרגל לרשד"ל ,האיש אשר יתור הוא מבקש
הטוב ,לתור להם מנוחה ,לתור לכם מקום לחנותכם ,אל ארץ אשר תרתי להם ,וכן ולא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם לרדוף אחרי התענוגים; ובהפך המרגל יבקש את הרע,
כמו מרגלים אתם ,לראות את ערות הארץ באתם ,וכן הלא בעבור לחקור ולהפך ולרגל
הארץ באו עבדיו אליך ,וכן וירגל בעבדך אל אדוני המלך ,לא רגל על לשונו ,כולם ענינם
גלוי הגנות והרע .והנה מרע"ה בשלחו שנים עשר אנשים לראות ארץ כנען ,ידוע הדבר כי
לא לצורך שלח אותם ,כי היותה ארץ זבת חלב ודבש פי ה' דבר ,והיות העם היושב עלי'
חזק או רפה מה מעלה ומה מוריד וה' ילחם להם ,אך שלחם לתור את הארץ למען יראו
את טובה ויגידו כבודה אל עם הארץ ,ויחזקו ידיהם ללכת אחרי ה' ,והמה השחיתו התעיבו
עלילה והפכו מחשבת שולחם ,על כן אנחנו קוראים להם בשם מרגלים ,גם כי בפרשת
שליחותם לא נקראו כ"א בשם תרים .ואולם במשנה תורה כתוב לאמר ויבואו עד נחל
אשכול וירגלו אותה ,כי באמת כן היה הדבר ,כי מעשה מרגלים עשו ולא מעשה תרים ,גם
כי לתור נשלחו ולא לרגל ,על כן כתוב שם אחר הדברים האלה ,ויקחו בידם מפרי הארץ
ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר ה"א נותן לנו ולא אביתם לעלות,
והנה למראה עינים העיקר חסר כי זה שלא אבו לעלות לא היה על אודות טובת הארץ
אשר אמרו המרגלים כי אם בעבור אמרם אפס כי עז העם ,ועפ"י דרכנו אין המקרא חסר
דבר ,כי באמרו וירגלו אותה ,כבר הודיענו כי הוציאו עליה שם רע ולא נשאר לו להגיד רק
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את הטוב שאמרו ,על כן הוסיף ואמר ויאמרו טובה הארץ ,להזכירם כי גם כי הוציאו עליה
דבה הנה לא יוכלו להכחיד תחת לשונם את יקר תפארתה .ובדברים אמר ויחפרו וע' מה
שכתבתי שם:

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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