בס"ד

בולעטין  - 84 #אלול תשכ"ט 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
אור החיים על בראשית פרק מב פסוק ט
)ט( ויזכור יוסף וגו' ויאמר אליהם מרגלים וגו' פירוש לצד שזכר החלומות
אשר חלם להם כפי האמת והם חשדוהו כי שקר בפיו ואומר מה שהוא מקוה
להתגדל עליהם ,גם הוא נתכוין לכפר עונם ויאמר להם מרגלים אתם לראות
וגו' ואין בפיכם נכונה:

אור החיים על בראשית פרק מב פסוק יא
)יא( כלנו בני איש וגו' פירוש ובזה אין מקום לחשד ריגול כי המרגלים יבחרו להיות
מענפים רבים ,וכמו כן תמצא במרגלים ששלח משה ,וגם ב' ששלח יהושע לא היו בני איש
אחד )יהושע ב א( ,כי כן דרך הבוחן בענין זה ,ואומרו כנים אנחנו ,פירוש אחר שמודיעים
עצמם יוצדק כי הם כנים ,כי הוא הפך משפט המרגלים שלא יודיעו עצמם מעצמם:
לא היו עבדיך וגו'  -אמרו לשון עבר ,פירוש בביאתם לארץ ,כי עתה אחר שהרגיש בהם
אינם צריכין לומר שאינם מרגלים כי ודאי שלא ירגלו עוד או יכוונו לומר שאחר שאמרו טענותיהם
לשלול הריגול בהם אין מציאות לסתור טענותם ולחושדם ברוגלים ,אלא אם כבר היו מרגלים
קודם ,ולזה אמרו לא היו עבדיך מרגלים קודם ולזה לא יכנסו עתה בחשד:

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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