בס"ד

בולעטין  - 335 #אב תש"נ 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
ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יג  -המשך רמז תשמב
) ...המשך מגליון הקודם( אמרו ישראל משה רבינו נשלחה אנשים לפנינו ,אמר
להם למה ,אמרו לו שכבר הבטיחנו הקדוש ברוך הוא ואמר לנו שאנו
נכנסים לארץ כנען ויורשין כל טוב שנאמר ובתים מלאים כל טוב ,והרי
שמעו שאנו נכנסים והם עושין בהן בתי מטמוניות אם מטמינים הן את
ממונם ואנו נכנסין ולא נמצא כלום נמצא דברו של הקדוש ברוך הוא בטל,
אלא ילכו מרגלים לפנינו ,ויראו לנו את הארץ אין כתיב כאן אלא ויחפרו
לנו ילכו ויעמדו על מה שחפרו בארץ ,כיון ששמע כן נלכד בידן שנאמר
וייטב בעיני הדבר ,זהו שאמר הכתוב וישימו באלהים כסלם .רבי יהודה
ורבי נחמיה אחד מהן אומר מהו כסלם מחשבתם שנאמר אשר על
הכסלים ,ורבותינו אמרו טפשותן שנאמר הכסיל חובק את ידיו) ,ואחד
היה( ]ר"א[ אומר בטחונן שנא' אם שמתי זהב כסלי .ולא יהיו כאבותם ,ר'
יהודה אומר כאדם הראשון שאכל את פרי האילן ונטרד מן הגן שנאמר
ויגרש את האדם ,ואלו שעברו על כמה מצות אני מאריך רוחי להם .ורבי
נחמיה אמר ולא יהיו כאבותם כאברהם ,על ידי שאמר לפני במה אדע כי
1

אירשנה לא הארכתי רוחי אלא מי דאמרתי לו ידוע תדע כי גר יהי זרעך,
ואלו שעברו על כמה מצות ואני מאריך רוחי עמהם .ורבותינו אמרו ולא
יהיו כאבותם דור סורר ומורה ,ומי היו אלו שבט אפרים שנאמר בני
אפרים נושקי רומי קשת .דבר אחר איני משוה אותם לאבותם ,שאבותם
אמרתי להם וארד להצילו מיד מצרים וגו' ולא נתתי אותה להם אלא
גזרתי עליהם מיתה במדבר על ידי שהכעיסו אותי שנאמר במדבר הזה
יתמו ושם ימותו .אבל אלו אמרתי להם שאני מכניסם לארץ שנאמר
ובניהם אשר לא ידעו היום טוב ורע קיימתי דברי דור לא הכין לבו ולא
נאמנה את אל רוחו אלא אמרו נשלחה אנשים וגו' .שלח לך אנשים ,אמר
ריש לקיש שלח לך מדעתך וכי אדם בורר חלק רע לעצמו והיינו דכתיב
וייטב בעיני הדבר ]בעיני[ ולא בעיני המקום .ויחפרו לנו את הארץ לא
נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל כתיב הכא ויחפרו לנו וכתיב
וחפרה הלבנה וגו':
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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