בס"ד

בולעטין  - 142 #תמוז תשל"ד 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
העמק דבר על דברים פרק ט פסוק כג
)כג( ובשלוח ה' אתכם .לא כתיב באמור ה' לכם עלו ורשו אה"א .כי באמת בקדש
ברנע לא היה הדבור עלו ורשו כמו בחורב כמשגם כן לעיל א' כ' שרק משה אמר עלה רש.
אלא בשלוח וגו' שהסכים שתהיה כבישת הארץ לא בגלוי שכינה כמו שהיה במדבר וה'
הולך לפניהם וגו' אלא הם ילכו בהשגחה פרטית הלוטה בהליכות הטבע ובשביל זה הסכים
לשלוח מרגלים כמו שביארנו שם בפ' שלח ולעיל שם:
ותמרו את פי ה' אלהיכם .מה ששמעתם בעצמכם מפיו ית' אנכי ה' אלהיך אשר
הוצאתיך וגו':
ולא האמנתם לו .כי רצונו להיטיב עמכם .והייתם סבורים שבשנאתו אתכם עשה כ"ז
כדי להאביד אתכם כמבואר בארוכה בפ' דברים:
ולא שמעתם בקולו .זה כת שניה שהיה שם שהאמינו שרוצה להשגיח וגם יכול אפילו
בהלוט הטבע אלא שלא רצו להשתעבד תחת השגחתו שתלוי פרנסת הארץ בתורה ומצות.
ונכלל בזה העיקר דיוק למוד התורה שבזה הוא תלוי ההשגחה .ובזה היה עיקר הסרוב.
והיינו דיוק הכתוב בקלו .ולא אמר לקולו .אלא היינו דיוק בדבר ה' כמשגם כן כ"פ:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

1

