בס"ד

בולעטין  - 86 #חשון תש"ל 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
אור החיים על בראשית פרק מג פסוק ג
)ג( ויאמר אליו יהודה לאמר אומרו תיבת "לאמר" פירוש שאמר אליו יהודה הצעת
דברים לאמר אליו התשובה ,וההצעה היא העד העיד וגו' ,והאמירה היא אם ישך וגו',
ונתכוין הכתוב בזה לשלול תשובה מאופן אחר הנשמעת מההצעה הנזכר ,והוא כי לצד
שהעיד וגו' בהכרח שיקחו בנימין וילכו בין לרצון בין שלא לרצון ,לזה אמר לאמר ,פירוש
הודעה זו גזרתה היא מה שיאמר אחר כך:
או ירצה על זה הדרך לאמר העד וגו' ,פירוש אמר )לו( ]לנו[ זה והעיד עלינו עדים
בהתראתו  -עוד ירצה לומר השיבני על טענה זו אם יש לך תשובה להשיב לאדני הארץ עוד
ירצה שיש עוד לומר טעם אחר מלבד זה ,והיא סכנת שמעון הנתון בבית כלא לערב הוכחת
דבר כי לא מרגלים:
לא תראו פני וגו'  -נתכוון בזה לשלול טענה ,כי יאמר יעקב שיעשה הוכחות וראיות
המספיקים לפני מלכים ויועצי ארץ להכיר כי אינם בגדר ספק מרגלים ,ובזה תמה טענת
האיש החושד בהם ,לזה אמר העד בנו לאמר לא תראו פירוש שאינו מתרצה לראות פנינו
זולת בביאת בנימין ,ומעתה אינם יכולין לעמוד לפניו בשום אופן ואיך ילכו לקנות התבואה
ממנו ואולי כי לזה כפל יהודה דבר זה שתי פעמים ,כי תנאי זה של בנימין מעכב הגם
שיוסר חשד המרגלות:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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