בס"ד

בולעטין  - 184 #טבת תשל"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
אבות דרבי נתן פרק ששה ושלשים
)ג( דור המדבר לא חיין ולא נידונין שנא' )שם יד( במדבר הזה יתמו ושם
ימותו ואומר )תהלים צה( אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי
ר"א .רבי יהושע אומר באין הן ועליהן הוא אומר )שם ג( אספו לי חסידי
כורתי בריתי עלי זבח .אמר לו קבל דברי מה אתה מקיים אשר נשבעתי
באפי אמר לו אלו מרגלים כל רשעי הדור )כולן( .אמר לו רבי יהושע ומה
אתה מקיים אספו לי חסידי אמר לו זה משה ואהרן וכל חסידי הדור
משבט לוי משיבין על דבריו רשעים נאמר בהם שם וצדיקים לא נאמר
בהם שם והלא כבר )בראשית מט( שמה קברו את אברהם ואת שרה
אשתו ואומר נאמר )שם ג( בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה
תקברני ואומר )במדבר כ( ותמת שם מרים ותקבר שם ]והלא כבר נאמר
)שם לג( ויעל אהרן הכהן וגו' וימת שם[ ואומר )דברים לד( וימת שם
משה עבד ה' בארץ מואב על פי ה' .רבי יוסי הגלילי אומר אינן באין שנא'
)במדבר יב( במדבר הזה יתמו ושם ימותו ואומר )דברים כב( וערפו שם
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את העגלה בנחל .מה שם האמור להלן בעגלה ערופה שתמות ולא תזוז
ממקומה אף שם האמור כאן ימותו ולא יזוזו ממקומן) .ואחרים אומרין
באים הן ועליהן הוא אומר )ירמיה ב( הלוך וקראת באזני ירושלים לאמר
]וגו' זכרתי לך חסד נעוריך[ וגו'(:
)ד( עשרת השבטים לא חיין ולא נידונין שנ' )דברים כט( ויתשם ה' מעל
אדמתם ]וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה[ .רשב"י אומר מה היום
)]הזה אשר מרדו בו[( הולך ואינו חוזר אף הם אינם חוזרין .ר"ע אומר
מה היום מאפיל ומאיר אף אפילה שלהן עתידה להאיר) .ר"ג אומר הרי
הוא אומר )דברים יא( למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואומר )שם כד( לא
יומתו אבות על בנים כל זמן שהאב מאריך ימים הבן מאריך ימים ]אין
האב מאריך ימים אין הבן מאריך ימים[ רבי יוסי הגלילי מסייע לר"א ור"ג
מסייע לרבי יהושע(:

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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