בס"ד

בולעטין  - 65 #שבט תשכ"ח 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

בעל הטורים על במדבר פרק יג פסוק ב
)ב( סמך מרגלים למרים בשביל לשון הרע שספרו  -שלח לך
אנשים .ס"ת חכם שיהיו אנשים חכמים וצדיקים .שלח לך .רמז
למנין של"ח שנים ישתלחו ויצאו בגלות שבג' אלפים ושל"ח שנים
חרב הבית .וכן שלח מעל פני ויצאו )ירמיה טו ,א(:
בעל הטורים על במדבר פרק יג פסוק לג
)לג( ונהי  -ב' במסורה .ונהי בעינינו כחגבים .ונהי כטמא כלנו )ישעיה סד ,ה( .לפי
שאז נגזר עליהם סורו טמא .וכן היינו בעיניהם .בגימטריא וזהו קן נמלים .וכ"ן גם נוטריקון
וכמו נמלים .ובזה יתיישב מה שפירש"י שמענו אומרים נמלים בכרם ,כי מאן דכר שמם של
נמלים והלא הפסוק אומר ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם ומשמע כחגבים ולא
כנמלים .אלא כמו שאמרנו נראה שמדקדק רש"י ע"כ .כחגבים .ב' במסורה .הכא .ואידך
ויושביה כחגבים )ישעיה מ ,כב( .כדאיתא במדרש שענק אחד אכל רימון וזרק הקליפה וכל
י"ב מרגלים נכנסו לישב בתוכה מפני הצל .וזהו ויושביה כחגבים ,שישבו בה כחגבים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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