בס"ד

בולעטין  - 98 #חשון תשל"א 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 במדבר פרק יג פסוק לב
ארץ אוכלת יושביה הוא .שראו אותם קוברים מתים והאלהים חשבה לטובה כו' ,וקשה
וכי בעבור זה נקראו מוציאי דבה והלא הגידו האמת מה שראו וכי מפני שלא הרגישו
שלטובתם עשה ה' זאת נקראו מוציאי דבה ,כסילים ראוי שיקראו .וכן מסיק במדרש )במ"ר
טז ב( מרגלים ששלח משה כסילים היו כו' ולפחות יש מקום לומר אהני ליה שטותיה שלא
חלי ולא מרגיש בטובתו:
ונראה שהיה להם לכל הפחות לתלות הקבורות בחטאם ,כי כבר נודע להם שמעשה
ארץ כנען מקולקלים יותר מכל האומות ,והם אמרו בהפך זה שכל העם אשר ראינו בתוכה
אנשי מדות טובות המה וצדיקים ,ותלו הדבר ברוע מזג אויר הארץ שאוכל ומכלה אפילו
ליושביה המורגלים בה ק"ו שתזיק לבלתי יושבים עליה ובאו ממרחק ולא הורגלו באויר
הארץ .ובאמרם אנשי מדות נכללו כמה דברים ,הן צדקתם ויושר פעולתם במדה ובמשקל
אינן יוצאין מקו השיווי ,הן ענין הנהגתם במאכלם ומשתם שאינן מן המרבים במאכל
ומשתה ומשגל אלא מכלכלין דבריהם במשפט במדה ובזמן הראוי ,ואם כן ודאי הכל תלוי
בחום האויר המקלקל הבריאות .וזה פריה .כי במקום שהחום גדול אז פריה משונה
למעליותא אבל עמה משונה לגריעותא כי הא בהא תליא .ושם ראינו את הנפילים .מן אותן
שנפלו ומתו אשר קמטו בלא עת ,בני ענק מן הנפילים .הקדמונים וזהו כפל הנפילים כי
אחד תואר לענקים ואחד לשון נפילה ממש ,ואמרו שאם מזג האויר מזיק לגסי החומר
החזקים אף בריאים ק"ו שיזיק לנו החלושים וקטנים מערכם .ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו
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בעיניהם .כי שמענו אומרים נמלים יש בכרם ,כי אינו דומה ראיה מרחוק לראיה מקרוב כי
מרחוק נראה הכל יותר קטן ממה שהוא נראה מקרוב ,וחגבים גדולים מנמלים ואם היינו
בעינינו כחגבים מסתמא היינו מרחוק בעיניהם כנמלים כי אידי ואידי חד שיעורא הוא:
ואמרו להם יהושע וכלב הארץ טובה מאד מאד .הן מצד פריה ,הן מצד מזג האויר,
ואין טובת הפירות תלוי בחום האויר כי אם בשמנונית הארץ הנותן מתיקות לפירות וז"ש
ארץ אשר היא זבת חלב ודבש .כי הבהמה גידולי קרקע מקרי והדבש כנוי אל המתיקות
הבא משמני הארץ ,והאויר אינו מזיק כ"א לחוטאים ,אך בה' אל תמרודו .ואז לא יזיק לכם
אויר הארץ ,ואתם אל תיראו את עם הארץ .שהיו קוברי מתים ,כי לחמנו הם .ודאי בחטאם
מתו שהרי נאמר )דברים ז טז( ואכלת את כל העמים .וארז"ל )ב"ק לח (.מאי דכתיב
)חבקוק ג ו( ראה ויתר גוים .ראה הקדוש ברוך הוא שאפילו ז' מצות של בני נח לא קיימו
ועמד והתיר ממונם לישראל ואם ממונם התיר על שלא קיימו ז' מצות אם כן גם גופם התיר
על כל התועבות הגדולים שבהם ואם כן ודאי בחטאם מתו דאל"כ למה התיר לנו לאוכלם
כלחם וראיה על חטאם שאפילו צדיק אחד שהיה ביניהם מת בחטאם כדי שלא יגין עליהם
כצל ז"ש סר צלם מעליהם .אבל צל שלנו קיים והוא הקדוש ברוך הוא שנאמר )תהלים קכא
ה( ה' שומרך ה' צלך:
וקרוב לשמוע ,כי לחמנו הלמ"ד בחולם כמו לוחמינו כי הם בעלי מלחמתינו ואולי היו
מרגישין בכם ועושין עמכם מלחמה ,על כן עשה השי"ת שהיו קוברים מתים כדי שלא יתנו
לבם אליכם .ותולדות יצחק כתב כי לחמינו כמו המן הזה שאם יסור הצל ממנו וזרחה עליו
השמש ונמס כך סר מעליהם צלו של הקדוש ברוך הוא ואז ימסו כדונג מפני האש כמ"ש
)שמות טו טו( נמוגו כל יושבי כנען .וע"ד הרמז אמר סר צלם מעליהם שלא יאמרו אם
מדרך הארץ ההיא שתקיא את יושביה החוטאים היום או מחר גם אנחנו נחטא כי אדם אין
צדיק בארץ וגו' .ותקיא גם אותנו על זה אמר וה' אתנו בגלות כמ"ש )תהלים צא טו( עמו
אנכי בצרה .ואגבה גם אנחנו בטוחים לשוב שמה ויעשה הקדוש ברוך הוא למען שמו
יתברך אשר עמנו ויחזור ויגאלנו:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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