בס"ד

בולעטין  - 108 #אלול תשל"א 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 יד
)יד( הוא אשר דברתי .כלומר עד הנה אמרתי במדומה מרגלים אתם אבל עכשיו יש
מקום לבררו ,על זה יורה מלת הוא ,וכן הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש )רל"ש( ,ורע"ס פי'
אותו האחד שאתם אומרים שאיננו ,ואינכם מפרשים אנה הלך ,הוא שהלך בעצתכם להגיד
מה שראיתם או שהחכמתם כדי לרגל ,כמו שאמרתי:

הכתב והקבלה על בראשית פרק מב פסוק טו
)טו( חי פרעה .ערש"י ,ואמר הרא"ש הנראה שהוא אמר שיבחנו דבריהם האמת
אתם ,ואם אין האמת אתם נשבע היותם מרגלים ,וכבר הוא היה יודע שהאמת אתם אם כן
לאמת נשבע ולא בשקר ולא קלל אם כן את פרעה ,וגם כשנשבע בראשונה חי פרעה אם
תצאו מזה ,ר"ל שלא יצאו כולם כ"א בבוא אחיכם וכן קיים דברו שעכב את שמעון ,ונשמר
אם כן יוסף מלשלם לפרעה רעה תחת טובה ולקללו:
בבוא אחיכם הקטן .עד הנה נתקיימו דברי חלומו הראשון דבמאלמים אלומים שבו
נאמר ויגד אותו לאחיו ויוסיפו שנוא אותו ולא היה רק עשרה אחים ואין בנימין עמהם בכלל,
וכעת לא היו רק עשרה ,וחסר עוד להתקיים חלום דאחד עשר כוכבים משתחוים לכן
התחיל להשתדל אחר ביאת בנימין הנה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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