בס"ד

בולעטין  - 94 #תמוז תש"ל 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
כלי יקר על בראשית פרק מב פסוק ט
ויאמר אליהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם .נתקשו המפרשים בויכוח
זה ובשנוי הלשון במה שהזכיר מרגלים וערות הארץ שניהם יחד ,ולפעמים מרגלים לבד
ולפעמים יזכור ערות הארץ לבד ,הלא דבר הוא .ובעקידה ומהרי"א תמצא דרך אחד לכל
הספיקות כמנהגם כי דרך אחד לשניהם על הרוב ,והקרוב אלי לומר בזה שהיו כאן עלילות
שני דברים כדרך שפירש בספר תולדות יצחק שיש שני מיני מרגלים ,אחד הוא המרגל
באנשי המלחמה מה הם עושים ומה הם מדברים ואנה ילכו ,השני הוא המרגל באיזו מקום
ומהיכן העיר נוחה ליכבש ,וכנגד הראשונה אמר מרגלים אתם ,וכנגד השניה אמר ערות
הארץ באתם לראות ,ועל פי דרך זה ,נראה ליישב כל השנויים שבפסוקים אלו לפי ששני
אלו כל אחת קשה משל חברתה ,כי יוסף הוצרך ליתן סבה וטעם לכל עלילה ,כי מצד
שראה אותם מטמינים את עצמם בתוך הבאים אמר מרגלים אתם ,כי זה מופת חותך
שאתם נחבאים בין האנשים לשמוע מה יספרו האנשים זה לזה על כן אתם מתפזרים בין
אנשים הרבה ,כי זה ישמע כאן וזה במקום אחר וזה מופת גדול אשר אין פה להשיב עליו,
ומצד שראה אותן נכנסין בעשרה שערי העיר חשדם בערות הארץ באתם לראות ,אבל מכל
מקום אינו מופת גדול כל כך כמו הראשון ,כי יכולין אתם לתרץ ולומר שאין לכם שייכות זה
עם זה וכל אחד בא מדרך אחר וקרה מקרה שבתוך העיר נתוועדתם יחד ,כי אין זה רחוק
שעשרה שלוחים יתוועדו יחד לשבר בר ,אבל ענין המרגלים אינו תלוי בזה ,כי את"ל שכן
הוא מכל מקום מה שכל אחד מכם מטמין עצמו כגנב זה מופת שכל אחד מכם מרגל ,על כן
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אני אומר שתרווייהו איתנהו בכם והאחד ראיה על חבירו ,ולא זו שמרגלים אתם אלא אפילו
לראות בערות הארץ אתם חשודים ,אע"פ שעל זה יש לכם התנצלות מ"מ מאחר שודאי
מרגלים אתם אם כן גם לראות ערות הארץ קרוב לודאי:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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