בס"ד

בולעטין  - 70 #תמוז תשכ"ח 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
ספורנו על התורה ספר בראשית פרק מב פסוק יא
)יא( כלנו בני איש אחד נחנו .ואם היינו מרגלים היה במצות איזה מלך ולא יבחרו
פקידיו כל המרגלים בני איש אחד אבל באנו יחדיו מפני שאנו אחים :כנים אנחנו .בכל
עסקינו :לא היו עבדיך מרגלים .מעולם ואין ראוי לחשוד אותנו במרגלות עתה:

ספורנו עה"ת ספר במדבר פרק י פסוק לה
)לה( ויהי בנסוע הארון .ללכת ולהכנס לארץ ישראל .קומה ה' ויפוצו אויביך .כי אמנם
לולא שלחו מרגלים היו נכנסים בזולת מלחמה ,שהיו האומות בורחים כעזובת החורש
והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל וינוסו משנאיך מפניך .פן יבאו ישראל להחרימם:

ספורנו עה"ת ספר דברים פרק לג פסוק ח
)ח( תומיך ואוריך לאיש חסידך .הנה חתומים וגם האורים נתתם לאהרן שהיה איש
וראש לשבט החסיד שהוא שבט לוי .ובזה התבאר שהיה מדבר ברוח הקדש ושכינה שורה
עליו כאמרם ז"ל כל כהן שמדבר ברוח הקדש ושכינה שורה עליו נשאלים בו באורים
ותומים :אשר נסיתו במסה .בכל מסה שנסו ישראל את האל ית' כאמרו וינסו אותי זה
עשר פעמים לא נסוחו שבט לוי ולכן לא נגזרה עליהם גזירת מרגלים :תריבהו על מי
מריבה .שהפחדת את שני ראשיו שהם משה ואהרן בסבת מי מריבה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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