בס"ד

בולעטין  - 64 #טבת 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

בעל הטורים על שמות פרק יז פסוק ז
)ז( אם אין  -ד' במסורה .הכא .ואידך אם אין אתה דבר )ש"ב יז,
ו( גבי אבשלום כשיעץ לו לצאת למלחמה עם דוד .אם אין אתה שומע
לי )איוב לג ,לג( .היש בה עץ אם אין )במדבר יג ,כ( .פירוש אני
אמרתי כי היא ארץ טובה ורחבה ,אם אין אתה שומע לי ושלחת
מרגלים לראות אם יש עץ אם אין ,חייך שאתה צריך להלחם ,כההיא
אם אין דאבשלום דאיירי במלחמה ,כמו שכתבו רבותינו )ספרי דברים
א ,ח( אם לא שלחו מרגלים לא היו צריכים לכלי זיין .וכן בכאן בשביל
שאמרו היש ה' בקרבנו אם אין בא עליהם עמלק:
בעל הטורים על שמות פרק כח פסוק יב
)יב( שמותם  -ב' במסורה .ונשא אהרן את שמותם .ואלה שמותם )במדבר יג ,ד(
במרגלים .מלמד שהיו מרגלים כלם כשרים ומשה ביררם על פי השם:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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