בס"ד

בולעטין  - 80 #אייר 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 דברים פרק א פסוק כד
]נד[ מגיד שלא היה שבט לוי עמהם .פירוש ,דלא הוי למכתב "שנים עשר
אנשים" ,שהרי כתיב "איש אחד לשבט" ,אלא מגיד שלא היה שבט לוי
עמהם ,כלומר י"ב ולא י"ג )סיפרי כאן( .ואם תאמר ,מנא לן ,שמא שבט
אחר לא היה עמהם .ויש לומר ,דשבט לוי הרבה פעמים לא היה בכלל
חשבון י"ב ,וממילא מוקמינן אשבט לוי:
והקשה הרא"ם ,דכבר כתיב בפרשת שלח )במדבר יג ,ד-טו( שנים עשר
אנשים ,כל אחד בשמו ,ולא נכתב כלל אחד משבט לוי עמהם ,והיכי
תיסק אדעתין לומר כי היה שבט לוי עמהם .ואין זה קשיא ,דהאי 'מגיד'
כך פירושו ,מה שהוצרך משה רבינו עליו השלום לומר לישראל "שנים
עשר אנשים" ,כדי לומר משה לישראל שלא היה באותו פעם שבט לוי
עמהם ,דהא מה שאמר "איש אחד לשבט" גם כן כתב למעלה )ר'
במדבר יג ,ב( ,ומשה היה חוזר להם בתוכחה הדברים הראשונים .וכך
פירושו ,מגיד משה לישראל ואמר להם  -בקשתם דבר שלא כהוגן ,שאין
ראוי לכשר לבקש שלוח מרגלים ,שהרי שבט לוי הכשרים לא בקשו כלל:
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ואפילו אם תאמר 'מגיד' לך הכתוב ,לא קשיא גם כן ,אף על גב דכבר
ידענו שלא היה שבט לוי עמהם ,הכי פירושו ,מגיד לך הכתוב שבח
שלהם ,שלא היו עמהם ולא חטאו .ואילו ממקרא דלמעלה ,לא בא
הכתוב לספר בשבח שלהם ,אבל השתא מגיד לך הכתוב שבח שלהם,
וזה הרבה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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