בס"ד

בולעטין  - 193 #תשרי תשל"ט 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
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סט/ב
 ...ואמר רבי יצחק יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה שסוכה ברוח
הקדש והיינו דכתיב כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה דבר אחר
יסכה שהכל סכים ביופיה וכתיב ויפל על פניו ויצחק ויאמר בלבו וגו' כמה
קשיש אברהם משרה עשר שנין וקשיש מאבוה תרתין שנין אשתכח כי
אולדה הרן לשרה בתמני אולידה ממאי דלמא אברהם זוטא דאחוה הוה
ודרך חכמתן קא חשיב להו תדע דקא חשיב להו קרא דרך חכמתן דכתיב
ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת שם גדול
מחם שנה וחם גדול מיפת שנה נמצא שם גדול מיפת שתי שנים וכתיב
ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ וכתיב )ואלה( ]אלה[
תולדות שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול בן
מאה שנה בר מאה ותרתין שנין הוה אלא דרך חכמתן קא חשיב להו
הכא נמי דרך חכמתן קא חשיב להו אמר רב כהנא אמריתה לשמעתא
קמיה דרב זביד מנהרדעא אמר לי אתון מהכא מתניתו ואנן מהכא
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מתנינן לה ולשם יולד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול יפת הגדול
שבאחיו הוה אלא מנלן מהכא ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
וכתיב ותמת עזובה )אשת כלב( ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור
וכי עבד בצלאל משכן בר כמה הוי בר תליסר דכתיב איש איש ממלאכתו
אשר המה עושים ותניא שנה ראשונה עשה משה משכן שניה הקים
משכן ושלח מרגלים וכתיב בן ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד ה' וגו'
ועתה הנה אנכי היום בן חמש ושמנים שנה כמה הויא להו ארבעין דל
ארביסר דהוה בצלאל פשא להו עשרים ושית דל תרתי שני דתלתא
עיבורי אשתכח דכל חד וחד בתמני אוליד :בן ולא בת :תניא אמר רבי
שמעון בדין הוא שתהא בת ראויה להיות כבן סורר ומורה.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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