בס"ד

בולעטין  -258 #אדר תשמ"ד 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
יד רמ"ה על מסכת בבא בתרא דף קיז/ב
) ...המשך מגליון הקודם( היה חלקו מכאן ומכאן ,שהיה הוא יתר מבן עשרים
בביאת הארץ ואביו יתר מבן עשרים ביצ"מ ,נוטל חלק מכאן ומכאן ,חלקו
מחמת עצמו וחלקו מחמת אביו .והיינו דתניא בספרי )פנחס קלב(
רשב"א אומר זה נוטל חלקו וחלק אביו ,נמצאת מקיים שני מקראות הללו
לאלה תחלק הארץ ולשמות מטות אבותם ינחלו ,דש"מ דהא דקתני
רשב"א אומר היה מכאן ומכאן נוטל חלקו וחלק אביו מכאן ומכאן חלקו
וחלק אביו קאמר .וה"נ מסתברא ,דאי ס"ד דהוה איהו גופיה מכאן ומכאן,
מי משכחת לה ,והלא נגזרה גזרה על אותן שהיו יתירין על בן עשרים
ביציאת מצרים שלא יכנסו לארץ .וכי תימא משכחת לה ביהושע וכלב,
והא בביאת הארץ יתרין על בן ששים הוו וכפחותין מבן עשרים דמו ,אלא
לא מיפרשא אלא כדאמרן:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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