בס"ד

בולעטין  - 85 #תשרי 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 מב פסוק יד
)יד( הוא אשר דברתי פירוש שאין אני חוזר מדיבורי הראשון ועדיין הדיבור
הראשון במקומו עומד ,ואומרו לאמר פירוש עודנו אומר כן:
או יאמר על זה הדרך טעם עצמו שאתם אומרים כי באתם לחפש אחר אח
האבוד הוא הדבר שנתכוונתי בדברי שאמרתי לכם מרגלים ,כוונתי היא כדרך
שאמרתם בפיכם שבאתם לבקש דבר בעיר ,והוא על דרך אומרם ז"ל )בני ראובן
צא ז( שאמר להם ואם לא יתנוהו לכם מה תעשו וגו' ב יעויין שם דבריהם ,וגדר
זה הוא נכלל בגדר הריגול כל שהם יועצים נגד יושבי העיר ,ולדרך זה ידוייק על
נכון אומרו תיבת לאמר ג והבן:

אור החיים על בראשית פרק מב פסוק כ
)כ( ויאמנו דבריכם ולא תמותו פירוש שאם לא יעשו זה יגיד כי אתם מרגלים ,ולזה
אינם יכולין להניח אחד מהם כי ודאי שימות ואין רשות להם לעשות כן אלא יהרגו כולם וכו',
ומעתה יתחייבו מיתה על היותם מרגלים ,או ירצה לומר שלא ימותו ברעב כי יטיב עמהם
להמציא להם פרנסה ,והוא מה שאמרו לאביהם ואת הארץ תסחרו )פסוק לד(:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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