בס"ד

בולעטין  - 61 #תשרי תשכ"ח 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 הרא"ש על במדבר פרק יג פסוק ב
שלח לך אנשים .משל למלך שהיה לו כרם ומסרו לאריס כשעושה יין טוב
אומר המלך הכניסוהו לביתו כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה גבי סנהדרין
אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וגבי מרגלים או' שלח לך ועליהם נאמר
שולח דברים ביד כסיל וכי כסילים היו והלא כבר נאמר אנשים ואין אנשים אלא
צדיקים כדכתיב במלחמת עמלק בחר לנו אנשים וכן הוא אומר והאיש בימי שאול
בא באנשים אלא לפי שהוציאו דבה נקראו כסילים כד"א ומוציא דבה הוא כסיל
ואעפ"י שגדולים היו באותה שעה וגם עפ"י הקדוש ברוך הוא נשתלחו שנא'
וישלח אותם משה ממדבר פארן ע"פ ה' אפי"ה לסוף מ' ימים נהפכו לרעה
ועליהם נאמר כי דור תהפוכות המה ולכך נסמכה פ' מרגלים לפ' מרים כדי שיראו
זאת הצדקת שלקתה על ידי לשון הרע ויסתכלו ולא יוציאה דבה ואעפ"כ לא
הבינו ממנה ועליהם הכתוב אומר לא ידעו ולא יבינו בחשיכה וכו' ולכן אמר
הקדוש ברוך הוא למשה שלח מרגלים שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא שאמר
להם אל ארץ טובה ורחבה והם אמרו נשלחה אנשים לפנינו כדכתי' לקמן והקדוש
ברוך הוא אמר אם אני מעכב בידם יאמרו שאינה טובה משל למלך שזימן לבנו
אשה נאה ובת טובים שאין כמותה בעולם ואו' לו בקשתי לך אשה שאין כמוה
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בעולם אמר לו הבן איה היא אמר אביו בלבו אם אני מעכב מלראותה יאמר
שהיא כעורה אמר לו לך לראותה ותדע שאמת אמרתי לך אבל בשביל שלא
האמנת לי לא תראנה בביתיך אלא לבניך אני נותנה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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