בס"ד

בולעטין  - 152 #אייר תשל"ה 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

משך חכמה על שמות פרק לד פסוק כו
)כו( לא תבשל גדי וכו'  -במכיל' )משפטים רל( יכול שאינו נוהג אלא בפני הבית בזמן
שמביא בכורים ת"ל לא תאכלו כל נבלה לא תבשל גדי כו' מה נבלה נוהג שלא בפני הבית.
יתכן כי אחר שלוח מרגלים וימאסו בארץ חמדה בכיה זו נקבע לדורות )תענית כט( כמו
שכתוב וימאסו בארץ חמדה וישא ידו להם להפיל אותם בגוים ולזרותם בארצות )תהלים
קו ,כד( ,לכן כתוב דבשר בחלב דומי' דנבלה אף שלא בפני הבית ודו"ק.

משך חכמה על במדבר פרק יג פסוק טז
)טז( ויקרא משה להושע בן נון יהושע  -יה יושיעך מעצת מרגלים )סוטה לד.(:
פירוש ,דהעם יראו אחרי מלחמת עמלק ממנו וכיו"ב ,ולזה אמרו המרגלים עמלק
יושב בארץ הנגב כו' ,ולזה ירא משה אם ישמעו מהלוחם מלחמת עמלק ,כי הוא הנלחם עם
עמלק )ס"פ בשלח( ,אם הוא ירפה ידי העם ,הלא תאבד תקוה מנהם .ופשוט.

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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