בס"ד

בולעטין  - 198 #אדר 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 ערכין דף יג/א
 ...גופא שבעה עשר יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו ואי
אתה יכול לומר משנכנסו מנו שאם אתה אומר משנכנסו מנו נמצא בית
חרב בתחלת יובל ואי אתה מוצא בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה
העיר וכו' שבע שכיבשו מנלן דקאמר כלב בן ארבעים שנה ]אנכי[ בשלח
)אותי( משה עבד ה' ]אותי[ מקדש ברנע לרגל את הארץ ]וגו'[ ועתה
]הנה[ אנכי היום בן חמש ושמונים ]שנה[ ואמר מר שנה ראשונה עשה
משה משכן שניה הוקם המשכן ושלח מרגלים כי עבור ירדן כלב בר כמה
הוי בר תמנן נכי תרתין כי קא מפליג נחלות קאמר בן חמש ושמונים שנה
אנכי אישתכח דשבע כיבשו ושבע שחילקו מנלן איבעית אימא מדשבע
כיבשו שבע חילקו ואיבעית אימא מדלא משכחת להו ארבע עשרה שנה
אחר אשר הוכתה העיר :משנה אין פוחתין מששה טלאים המבוקרין
בלשכת הטלאים כדי לשבת ולימים טובים של ראש השנה ומוסיפין עד
עולם אין פוחתין משתי חצוצרות מתשעה כנורות ומוסיפין עד עולם
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והצלצל לבד :גמרא תמידין ומוספין טובא הוו תנא בעלמא קאי ואתמידין
לחודיה קאי ומאי כדי לשבת ולימים טובים סימנא בעלמא וה"ק אין
פוחתין מששה טלאים ,וכו'.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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