בס"ד

בולעטין  - 220 #טבת תשמ"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
תוספות בבא בתרא דף קכא/א
יום שכלו בו מתי מדבר  -בשנה אחרונה נמי מתו וידעו שכבר כלתה
גזרה כי כבר מתו כל בני כ' ולפי שהיו אבלים עד מקצת יום של ט"ו לא
חזר הדיבור שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות
כדאשכחן גבי יעקב )תנחומא פ' וישב( שכל אותן ימים שנתאבל על יוסף
לא שרתה עליו שכינה כדאמר ]בשבת[ )דף ל (:ולכך כל ימי אבילתן של
ישראל לא חזר הדיבור שבזכותן היה מדבר עם משה כדאמרי' בריש
מכילתא לאמר ר' יעקב אומר צא ואמור להם שבזכותן אני מדבר עמך
שכל אותן שלשים ושמונה שנה שהיה כועס על ישראל לא היה מדבר עם
משה ואהרן שנאמר ויהי כאשר תמו וכו' .וממדרש איכה שהיה רבינו
שמואל מביא ראיה קשיא טובא שאם לא מתו בשנה אחרונה למה
נתעכב הדיבור שנה ויותר שלא חזר ועוד ט"ז אלף ופרוטרוט היה למות
כל שנה ולפי מדרש איכה היו מתין חמשה עשר אלף ופרוטרוט בכל שנה
ועוד למאן דאמר בירושלמי במועד קטן שכולן בני ששים מתו חידוש גדול
הוא זה שצריך לומר שחמש עשרה אלפים ופרוטרוט נולדו במצרים בכל
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שנה זה קודם זה ועוד שלא היתה שמחה מפני הדיבור שחזר ]אלא[
שאז כי איתמלי סיהרא ידעו שפסקא גזרה מעליהם ועוד מה שמחה היא
שקדמו למות מאשתקד והכתיב )שמות כג( את מספר ימיך אמלא ועוד
אם מיהרו למות מאשתקד א"כ לא מתו בני ששים אותן שהושלמו להן
עשרים שנה בשעת יציאתם שלכך תלה בכ' שנה לפי שהיו בני כ'
בצמצום ונראה לר"ת לפי מרדש איכה שלא מיהרו למות אלא בשנה
אחרונה ביטל מהן הגזרה ונשארו מהן ט"ו אלף ופרוטרוט אותן שהיו
ראוין למות בשנה אחרונה כמו שמצינו בחזקיהו דכתיב )מלכים ב כ( צו
לביתך כי מת אתה והאריך לו הרבה ]והא דכתיב )במדבר כו( ולא נותר
מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון היינו מאותן שראויין למות
קודם שנתבטלה הגזרה דכלב ויהושע היו בנן ארבעים בשלוח מרגלים
כדפרישית לעיל )ד' קיז :ד"ה מכאן( אי נמי בתחלה נגזר אפי' על בני כ'
בצמצום ולבסוף ריחם עליהם הקב"ה ולא מתו מרגלים כדפרישית לעיל
)ד' קיז :ד"ה מכאן( אי נמי בתחלה נגזר אפי' על בני כ' בצמצום ולבסוף
ריחם עליהם הקב"ה ולא מתו אלא אותן שהיו בשעת גזרה לכל הפחות
בני עשרים וחדש שחדש בשנה אחרת חשוב שנה ולא יום אחד כדאמרי'
)מסכת פרה פ"א מ"ג( גבי פלגס שכל חדש שלם אינו לא שה ולא איל
ונשארו בשנה אחרונה כל אותן שהיו בני כ' בצמצום[ הכי נמי אשכחן
בדילוג קץ זכו כי גר יהיה זרעך מיצחק לא זכו ועבדום וענו אותם וכו'
והשתא אתי שפיר דמשום חמשה עשר אלפים ופרוטרוט לשנה לא
נתייחד הדיבור עד חמשה עשר באב של שנה אחרונה שהיו ראוין למות
והיו עצובין בכך עד דאיתמלי סיהרא ומה שהקשה ר"ת לפירוש הקונטרס
למה נשתהה הדיבור שנה ויותר י"ל נמי שאין השכינה שורה לא מתוך
עצבות והן היו עציבין לפי שהיו סבורין למות באותה שנה והאי דנקט נמי
חמשה עשר אלפים ופרוטרוט לאו על כל שנה ושנה קאמר אלא רוב
השנים ומיהו קשה על פירוש רבינו שמואל דלמה חפרו קברים בשנה
אחרונה כיון שמאשתקד מתו כל אותן שהיו ראוין למות שכל אחד היה
יודע בעצמו שלא היה מבן עשרים ועד ששים מפקודי משה ואהרן:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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