בס"ד

בולעטין  - 78 #אדר תשכ"ט 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
ספר גור אריה על במדבר פרק כו פסוק סב
]כא[ למה נמנו בני עשרים .כתב הרא"ם ,כאן נתן הכתוב טעם בעצמו למה לא
נמנו בני כ' ,ואינו אחד מן הטעמים שנתן למעלה בפרשת במדבר )רש"י לעיל א,
מט( ; אי משום כדי שלא יהיה נגזר גזירה של מרגלים עליהם ,אי משום כדאי
הוא לגיון שלי .וקשה ,למה הוצרך ליתן טעם למעלה ,והלא הכתוב )כאן( נתן
הטעם בפירוש "כי לא ניתן להם נחלה וכו'" ,כך הם דברי הרא"ם .ולא קשיא
מידי ,דהא אינו מספיק טעם זה ,דאף על גב דאינם נוחלין עם ישראל ,וכי בשביל
זה צריך שיהיה להם מנין בפני עצמו מבן חודש  -שלא היו מונין בו ישראל ,ימנה
אותם מבני כ' ,ולא יהיו בכלל נוחלי הארץ .ולפיכך הוצרך לטעם דלעיל לתרץ לך
למה נמנו במנין מיוחד .ומה שנתן הכתוב טעם מפני כי לא ניתן להם נחלה ,ולא
כתב מפני שכדאי לגיון שלי שיהא נמנה בפני עצמו ,כי טעם לגיון שלי מספיק
למעלה ,מפני שלא בא הכתוב )לעיל( רק למנותם ,ומפני טעם כי 'כדאי לגיון שלי'
לכך נמנה בפני עצמו .אבל כאן שנמנו ישראל מפני נחלת ישראל ,אי לאו טעמא
"כי לא ניתן להם נחלה וכו'" ,היה להם למנות עם ישראל בשביל נחלת הארץ,
אלא שלא נחלו עם ישראל ,לכך לא התפקדו עם בני ישראל .וזה פשוט:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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