בס"ד

בולעטין  - 67 #ניסן 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 דברים פרק א פסוק כ
בעל הטורים על דברים פרק א פסוק כ
)כ( ואמר אלכם  -חסר י' ,כי י' פעמים הוכיחם וי' פעמים כתיב מיתת משה בתורה.
ואמר אלכם .חסר י' ,נתחסרתם על ידי י' מרגלים:

בעל הטורים על דברים פרק א פסוק כח
)כח( לבבנו  -ד' במסורה .המסו את לבבנו .ונשמע וימס לבבנו )יהושע ב ,יא(.
להטות לבבנו )מ"א ח ,נח( .נשא לבבנו אל כפים )איכה ג ,מא( .אחרים נמס לבבם
מפניכם כדכתיב ונשמע וימס לבבנו ,על כן היה לכם להטות לבבכם אליו ,ולא עשיתם
כן אלא אמרתם המסו את לבבנו ,על כן נשא לבבנו אל כפים וסמיך ליה סכותה באף
ותרדפנו כדכתיב )להלן פסוק מד( וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים .המסו.
וביהושע )יד ,ח( כתיב המסיו ,על ידי י' מרגלים:

בעל הטורים על דברים פרק כב פסוק יד
)יד( והוצא  -חסר יו"ד כאלו עבר על עשרת הדברות .וכן לא נחתם גזר דין על
אבותינו עד שהוציאו עשרה מרגלים דבה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
1

