בס"ד

בולעטין  -298 #תמוז תשמ"ז 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
מדרש תנחומא קרח פרק יב
)יב( מנצפ"ך האותיות כפולות צופים אמרום לך לך רמז נרמז לאברהם
למאה שנה יוליד יצחק כי עצמת ממנו מאד )בראשית כו( רמז נרמז
שהוא וזרעו עצומים בשני עולמים נו"ן ליעקב הצילני נא )שם כח( ניצל
בשני עולמים פ"ף ליוסף פקד פקדתי )שם נ( פקד בעולם הזה פקדתי
לעה"ב צ"ץ הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח )זכריה ו( זה משיח וכן
הוא אומר )ירמיה לג( והקמותי לדוד צמח צדיק ששים המה מלכות )שיר
ה( כ"ד ספרים הוסיף עליהם י"א מן תרי עשר חוץ מן יונה שהוא בפני
עצמו וששה סדרים ותשעה פרקים דת"כ הרי ששים המה מלכות ושמנים
פילגשים )שם( ששים מסכתות פ' בתי מדרשות שהיה בירושלים כנגד
פתחיה ועלמות אין מספר משנה החיצונה הנה מטתו שלשלמה ששים
גבורים )שם ד( כנגד אותיות של יברכך ה' וישמרך השט"ן בגימטריא
כמנין ימות החמה שבכל השנה הוא שליט להלשין חוץ מיום הכפורים.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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