בס"ד

בולעטין  - 213 #סיון תש"מ 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
רש"י סנהדרין דף קי/ב
תנו רבנן עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ויתשם ה'
מעל אדמתם וגו'  -ואית דמפרשי עשרת השבטים אין להם חלק לעולם
הבא היינו לימות המשיח ,שלא יקבלם משיח עם שאר גליות לפי שספרו
בגנות ארץ ישראל כדאמרן לעיל )שם( ,כי מטו שוש וכו' ,ובדבר הזה
נענשו מרגלים
רש"י שבועות דף י/א
קרא עלי מועד  -במסכת תענית )דף כט( תמוז דההיא שתא של שנה
השניה ליציאת מצרים שנשתלחו בה מרגלים בעשרים ותשעה בסיון
מלויי מליוהו לתמוז לפיכך אירע בו יום חזרת מרגלים בשמונה באב ויבכו
העם בלילה ההוא בתשעה באב בכו בכיה של חנם והוקבעה להם בכיה
לדורות:
1

לשבור בחורי  -בחורבן הבית:
וכפרתו שיירה  -שלא הזכיר כאן יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה
בסוף בכפרה של אלו:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

