בס"ד

בולעטין  - 88 #טבת 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 במדבר פרק יג פסוק טז
)טז( אלה שמות האנשים צריך לדעת למה חזר לומר כן ,והלא כבר אמר ואלה
שמותם וגו' ,ויתבאר על פי דבריהם ז"ל )סוטה לד (:שאמרו וז"ל אמר רבי יצחק דבר זה
מסורת בידינו מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו' סתור בן מיכאל סתור שסתר
)דבריו( ]מעשיו[ של הקדוש ברוך הוא וכו' ,עד כאן:
והנה לצד שרצה לומר הכתוב ויקרא משה להושע בן נון יהושע שהתפלל עליו וכו'
)שם( ,יאמר האומר מה ראה משה להתפלל על יהושע ,לזה הקדים לומר ,ואלה שמות
האנשים וגו' ,להעירך כי משמותם השכיל משה מעשיהם הרעים ,אשר לזה הוצרך
להתפלל על יהושע ויקרא וגו' ולזה סמך למאמר אלה שמות וגו' ,ויקרא משה וגו' ,והגם
שכתבתי למעלה שהרגיש ברשעם ממאמר תיבת לך ,אין פירוש זה מוכרח ,ויש לפרש
תיבת לך באופן אחר ,ומשמותם הטה והכריע כי ירשיעו בשליחותם ,עוד אולי שלא הצדיק
שכולן רשעים אלא משמותם ,שכל שמותם גילו מה שעתידין לעשות:
ויקרא משה וגו'  -רבותינו ז"ל )שם( אמרו שהתפלל עליו ,וצריך לדעת למה שינה
שמו ,ויכול היה להתפלל בלא שינוי השם ,ואולי שנתן כח בשמו בתוספת היו"ד שמספרה
עשרה כדי שיוכל נגד העשר מרגלים ,עוד כדי שיטול זכות וחלק הטוב של כל העשרה,
כמאמרם ז"ל )חגיגה טו( זכה נוטל חלקו וחלק חבירו:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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