בס"ד

בולעטין  - 109 #תשרי תשל"ב 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
הכתב והקבלה על בראשית פרק מב פסוק כא
)כא( אבל אשמים אנחנו .מלת אבל פי' אונקלוס בקושטא כמו אבל אשתך יולדת לך בן
והוא הנהוג בתלמוד כאלו אמרו איננו זה אבל זה ,ויהיה אבל אשמים אנחנו ,כי יוסף חשדם
למרגלים והם אמרו שהם כנים ולא מרגלים אבל יש לנו עון שאנחנו אשמים בו במה
שעשינו את אחינו )ר' שם טוב(:
צרת נפשו בהתחננו .זה יורה לנו שלא מכרוהו אחיו מעולם ,שאלו כן היו להם לומר
אבל אשמים אנחנו על אשר מכרנו את אחינו:
על כן באה .פירושו על נכון באה צרה זאת ועל הדין ,מלשון כן בנות צלפחד דברת
)רב"ח(:

הכתב והקבלה על בראשית פרק מב פסוק כב
)כב( דמו הנה נדרש .הרמב"ן נדחק לומר שחשבו שכבר מת ,וא"צ כי כבר יאמרו דם
על הצער עם היותו חי ,כמו שאמר דוד ועתה יפול דמי ארצה מנגד פני ה' על ששאול בקש
להרגו )רא"ש(:
וגם דמו הנה נדרש .כלומר לא אכזריותכם בלבד יפקד עליכם ,שלא נתתם אוזן
שומעת לדברי תחנוניו ,אבל עון היותר חמור מזה תחול עליכם להענש עליו ,והוא
שהבאתם אותו בסכנת מות ,בהשליככם אותו הבורה בכונה לגרום מיתתו ,וזהו הנחשב
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לכם כאלו שפכתם את דמו ,ולכן יפקד עליכם כעת עלילת מרגלים שיש עליו חיוב מיתה ,כי
סכנת נפש נקרא גם כן שפיכת דם ,כי דוד להיותו בסכנת מות לפני שאול אמר אליו )ש"א
כ"ו( אל יפול דמי ארצה מנגד פני ה' ,ולרמב"ן אמר דמו נדרש ,להיותו ילד שעשועים ונמכר
לעבדות דבר שלא נסה בו ,פן מת מפני הצער:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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