בס"ד

בולעטין  -264 #אלול 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
המאירי על מסכת תענית דף כח/ב
המשנה הששית חמשה דברים ארעו לאבותינו וכו' כונת המשנה לבאר
שאף על פי שעקר גזרת התענית בשני הימים האלו ר"ל י"ז בתמוז וט'
באב הוא מצד מה שאירע בהן מחורבן הבית מ"מ ראוי להוסיף
בהתעוררות מהכפל הצרות ההם ומפני זה ראה למנות כל הדברים
שארעו בהם מהם שנודע ענינם מצד הקבלה ומהם שנודע ענינם מצד
המקראות ואמר על זה שבי"ז בתמוז נשתברו הלוחות שהרי בו' בסיון
נתנה התורה ...ר"ל שהבקיעו חומותיה וזה היה בבית שני אבל בבית
ראשון הרי הכתוב מפורש שבט' בתמוז נבקעה ושרף אפסטמוס את
התורה אחד משרי יונים היה והעמיד אפסטמוס זה צלם בהיכל ובבית
שני נאמר וי"מ על צלמו של מנשה ובבית ראשון ובתלמוד המערב נחלקו
בזה ודבר לנו יצא לנו בגמרא ממה שנאמר ומעת הוסר התמיד ולתת
שקוץ שומם כלומר יום שהוסר התמיד ביום הדומה לו ניתן בהיכל שקוץ
שומם ר"ל צלם של ע"ז בט' באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ
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שהרי כתוב בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן והוא
היה סימן שילכו והלכו להם בעשרים באייר וכתיב ויסעו מהר י"י דרך
שלשת ימים ודרשו בו שסרו מאחרי י"י שכל אלו הג' ימים שאלו בשר
וכעס עליהם ונמצאו ג' ימים ש' באייר וכ"א בו וכ"ב בו נמצא שעברו
מאייר כ"ב ימים כשאמר להם הב"ה שיתן להם בשר חדש ר"ל כ"ט יום
שהוא חדש ונמצאו ז' ימים שנשארו מאייר שהוא חסר וכ"ב מסיון
לתשלום חדש של בשר נמצא חדש של בשר כלה בכ"ב בסיון ותכף לזה
נסגרה מרים ז' הרי כ"ט של סיון ובו ביום שלח מרגלים ונתעכבו מ' יום
והיה מקובל על ידם על תמוז של אותה שנה שנתעבר והיה מל' יום
וחשוב ב' ימים של סיון שהוא מלא ול' של תמוז וח' של אב הרי מ' יום
כלו בסוף ח' של אב שהוא ליל ט' באב ואותה הלילה צעקו ובכו בכייה של
חנם והוקבעה להם לדורות שנגזר על כל אותו הדור שלא יכנסו לארץ
ותרב הבית בראשונה ואף על פי שכתוב אחד אומר בשבעה לחדש
וכתוב אחד אומר בעשר לחדש כך היה שבז' נכנסו להיכל ואכלו ושתו בו
ז' וח' ורוב תשיעי ובתשיעי בנטות צללי ערב הציתו בו את האור והיה
הולך ודולק כל עשירי ואף על פי שעקר הדליקה היה בעשירי מ"מ יום
התחלת הפורענות ראוי למנות יותר לקבוע בו הצום ובשניה פי' נודע
להם מצד הקבלה ועל דרך מה שאמרו מגלגלין זכרת וכו' נלכדה ביתר
וכו' אף זו לפי הקבלה וכן נחרשה העיר פי' עיר ציון:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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