בס"ד

בולעטין  -318 #אדר תשמ"ט 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
פסיקתא רבתי פרשה טו
) ...המשך מגליון הקודם( א"ר נהוראי דור שבן דוד בא בו נערים ילבינו זקנים
וזקנים יעמדו מפני נערים בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי
ביתו בן לא יבוש מאביו חכמת סופרים תסרח והגפן תתן פריה והיין
ביוקר אמר רבי אבא בר כהנא אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב
כלייה א"ר ינאי אין בן דוד בא אלא בדור שפניו דומות לכלב א"ר לוי אם
ראית דור אחר דור מחרף צפה רגליו של מלך המשיח ומה טעמיה אשר
חרפוך אויביך ה' אשר חרפו עקבות משיחך )תהלים פ"ט ל"ב( ומה כתב
בתריה ברוך ה' לעולם אמן ואמן )שם שם ל"ג(:
ר' יונה פתח ואכרה לי בחמשה עשר כסף בחומר שעורים ולתך שעורים
)הושע ג' ב'( א"ר יוחנן ואכרה לי בחמשה עשר כסף הרי חמשה עשר
)בניסן( בחומר שעורים הרי שלשים ולתך שעורים הרי ששים אלו ששים
מצות שכתב לנו משה בתורה דא"ר יוחנן בשם ר' שמעון בן יוחאי שלש
פרשיות כתב לנו משה בתורה וכל אחת ואחת יש בה מששים ששים
מצות ואלו הן פרשת פסחים פרשת נזיקים פרשת קדושים תהיו רבי לוי
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בשם ר' שילא דכפר תמרתה משבעים שבעים מצות א"ר תנחומא ולא
פליגא מאן דעבד פרשת פסחים שבעים כולל עמה פרשת תפילין מאן
דעבד פרשת נזיקים שבעים כולל עמה פרשת שמיטה מאן דעבד פרשת
קדושים שבעים כולל עמה פרשת )ערלה( ]ערוה[:
ד"א ואכרה לי בחמשה עשר כסף ]בט"ו בניסן[ אימתי בחודש הזה:
החודש הזה לכם ר' ברכיה בשם ר' יודן בר' שמעון אמר הקדוש ברוך
הוא לישראל בני חידוש גאולה יש לכם )כאן( ]וכן[ לעתיד לבא לשעבר לא
גאלתי אומה מתוך אומה ועכשיו אני גואל אומה מתוך אומה הה"ד או
הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי וגו' )דברים ד' ל"ד( ר' יהושע
בר נחמיה בשם ר' חנן בן פזי גוי מקרב גוי עם מקרב גוי אין כתיב כאן
אלא גוי מקרב גוי שהיו אלו ערלים ואלו ערלים אלו מגדלי בלורית ואלו
מגדלי בלורית א"כ לא היה מדת הדין נותנת שיגאלו ישראל ממצרים
לעולם שמואל בר נחמן אמר אילולי שאסר הקדוש ברוך הוא עצמו
בשבועה לא היו נגאלים ישראל ממצרים לעולם מאי טעמא לכן אמור
לבני ישראל וגו' )שמות ו' ו'( אין לכן אלא שבועה כד"א לכן נשבעתי לבית
עלי וגו' )שמואל א' ג' י"ד( אמר ר' ברכיה כתיב גאלת בזרוע עמך וגו'
)תהלים ע"ז ט"ז( בטרוניא א"ר יודן מלבא לקחת גוי עד ובמוראים גדולים
שבעים ושתים אותיות ואם יאמר לך אדם שבעים וחמשה הם אמור לו
)צא( ]הוצא[ מהם גוי שני שאינו מן המנין א"ר אבין בשמו גאלם ששמו
של הקדוש ברוך הוא שבעים ושתים אותיות:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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