בס"ד

בולעטין  - 48 #אלול תשכ"ו 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

חזקוני על דברים פרק ב פסוק יז
)יז( וידבר ה' אלי  -פירש"י אבל משילוח מרגלים עד כאן לא נאמר וידבר
אלא ויאמר ללמדך שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתיחד עמו הדבור וכו'.
פירוש דבור משמע מפיו רבוי דברים והוא ענין חיבה כגון שני אוהבים
שמדברים זה עם זה מתוך חבה .אבל אמירה משמע מיעוט דברים אמירה
גרידא בעלמא .ובתענית פרש"י לא היה הדבור ביחוד ובחבה דכתיב וידבר
ה' אלי נתייחד עמי הדבור ואף על גב דמקמי הכי כתיבי קראי דכתיב בהו
וידבר אית דאמרי לא היה הדבור אל משה פה אל פה אלא בחזיון לילה.
דעת זקנים מבעלי התוספות על בראשית פרק מב פסוק יא
)יא( כלנו בני איש אחד  -תימה מה תשובה היא שלא היו מרגלים .וי"ל שאלו היו
מרגלים ששלחו אותם לרגל הארץ היו שולחים בני אדם שהם נכרים זה לזה ולא אחים.
מהרב מאיר מלחמ"ה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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