בס"ד

בולעטין  -270 #אדר 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 סוטה דף לג/ב
) ...המשך מגליון הקודם( ומכאן אתה מחשב לאשכול של מרגלים שנאמר בו
וישאוהו במוט בשנים ובא בקבלה שני מוטות היו זו כנגד זו וארבעה
נושאים אותם ועוד משא אחר תחת אותו משא בשני מוטות אחרות רחבן
לאורך הראשונות שהיו מגביהין וסומכין את הראשונות וארבעה אחרים
היו נושאים אותו ונמצאו שמנה שכל אחד משאו ק"כ סאין ונמצא משקל
הכל תתק"ס סאין ולא נתכוינו אלא לקלקלה ואף על פי שהכתוב מוכיח
שבמצות השם נעשה וכדכתיב שלח לך אין זה כלום שאין אדם בורר
חלק רע לעצמו במה שיודע שהוא רע וכל שכן שאין הקדוש ברוך הוא
מצוה לעשות דבר שסופו לבא לידי תקלה אלא הם שאלו כן וכמו שכתוב
בתורה ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו והקדוש ברוך הוא אמר שלח לך
לדעתך כלומר שאיני מעכב:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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