בס"ד

בולעטין  -271 #ניסן 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( ונשוב לעניננו והוא שאחר שעלה אחרון שבישראל מן
הירדן חזרו מי הירדן למקומם ונתקו כפות רגלי הכהנים לחרבה ר"ל
שהם היו עומדים בשפת הכניסה וחזרו לאחוריהם לצד הכניסה עד שהיו
חוץ לירדן ונמצא הירדן מפסיק בין הארון והכהנים ובין כל ישראל והארון
נשא את נושאיו בנס ועברו והקימו האבנים בירדן ועוד הקימו בהר עיבל
ובנו מהם מזבה וכתבו בהם את החורה בשבעים לשון והעלו עולות
ושלמים ואכלו ושתו וברכו וקפלו אה האבנים והביאום במלון והוא הגלגל
וקודם שבאו לגלגל עמדו בהר גריזים ובהר עיבל וקראו ברכות וקללות
נמצא שביום שעברו את הירדן באו להר גריזים ולהר עיבל והביאו את
האבנים וסדום וכתבו עליהם כל דברי התורה ובנו מזבח והקריבו
קרבנות ואכלו ושתו ושמחו וקראו ברכרת וקללות וקפלו את האבנים ולנו
בגלגל:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
1

