בס"ד

בולעטין  -265 #תשרי תשמ"ה 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 יבמות דף עא/ב
 ...זה שכתבנו שישראל שעלו מן הירדן ועשו פסח גלגל בימי יהחסע ערלים היו
כך המקרא מעיד בבירור כדכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם
הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו ואותם היוצאים ממצרים שהיו
מולים מתו במדבר ואותם שנולדו במדבר הם הם שנאמר עליהם והעם עלו גו'
ושאלו כאן מה טעם לא מלו במדבר ופירשו בו כמה סבות אחת מפני טורח הדרך
ואחת מפני שנשיבת רוח צפונית נמנעת מהם אם לעונש על שהיו נזופים
במעשה העגל שאף על פי שכבר נמחל ציצין נשארו בו והיו מעכבין אם לעונש
מדבת מרגלים אם שלא יתפזרו ענני כבוד ואחר שלא היתה רוח צפונית מנשבת
לא היתה חמה שולטת ואין המילה מתרפאת יפה ולמדת מכאן שני דברים אחד
שכל שטרח בדרך אין מלין אותו עד שינוח ואחד שכל יומא דעיבא או יומא
דשותא ר"ל נשיבת רוח דרומית שהוא מרפא את האויר ומלחלחו ומעפשו אין
מלין ולא מקיזין ומכל מקום האידנא דדשו בה רבים שומר פתאים ה' ואין נמנעין
לא ליומא דעיבא ולא ליומא דשותא הא לחוליא דאורחא ודאי חיישינן וכן הלכה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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