בס"ד

בולעטין  - 58 #תמוז תשכ"ז 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
פירוש בעלי התוספות על במדבר פרק לד פסוק ד

מנגב לקדש ברנע .תימא להרב"ש שעתה בא ליתן תחומין לארץ כנען
לנחלת ח' המטות וחצי המטה וכשהוא אומר מנגב לקדש ברנע משמע
שקדש ברנע בארץ כנען ואיך יכול להיות הלא משה רבינו לא עבר את הירדן
ומקדש ברנע שלח מרגלים כמ"ש כלב ליהושע בן מ' שנה אנכי בשלוח אותי
משה מקדש ברנע .וגם בהר ההר מת אהרן שלא עבר את הירדן וכאן כתב
מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר .וי"ל דתרי קדש הוו שהרי ביהושע מונה
קדש ברנע בעיירות של עבר הירדן .ורז"ל אמרו דתרי קדש הוו .ורש"י נמי
פי' דתרי הר ההר הוו ואותו של עבר הירדן הוא טורי אמנון המפורש בגיטין:
מאי שנא דביהודה ובנימין ושמעון לא כתיב נשיא .י"ל הטעם לפי שכלב בן
יפונה היה אדם חשוב וגדול ולא עבר נשיאותו לשלוח המרגלים לפיכך אין צריך
לכתוב עליו נשיא .ובנימין לכך אין כתיב עליו נשיא לפי שאלידד בן כסלון היה
נביא שזהו אלדד שהיה מתנבא .ובשמעון לא כתיב נשיא לפי שלא חלק בארץ כי
אם בתוך שבט יהודה כדכתיב ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי.
קמואל זו מידד .אלידד זה אלדד לפי שלא רצו להתגדל בע' זקנים זכו להיות
נשיאים בישראל:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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