בס"ד

בולעטין  - 321 #סיון 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
ילקוט שמעוני בראשית  -פרק כב  -רמז צט
ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק כתיב יחיינו
מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו ביום השלישי של שבטים
שנאמר ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי .ביום השלילשי של מתן תורה
שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר .ביום השלישי של מרגלים
שנאמר ונחבתם שמה שלשת ימים .ביום השלישי של יונה שנאמר ויהי
יונה במעי הדג שלשה ימים .ביום השלישי של עולי גולה שנאמר ונחנה
שם ימים שלשה .ביום השלישי של תחית המתים שנאמר יחיינו מיומים.
ביום השלישי של אסתר שנאמר ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות.
באיזה זכות רבנן אמרי בזכות ביום השלישי של מתן תורה .ור' לוי אמר
בזכות יום שלישי של אברהם .ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא
את המקום מה ראה ]ראה[ ענן קשור בהר אמר דומה לי שאותו המקום
שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם .אמר ליצחק רואה אתה
מה שאני רואה א"ל הן אמר לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה א"ל
לאו אמר הואיל והחמור אינו רואה ואתם אינכם רואים שבו פה עם
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החמור .רבנן מייתי לה מן הכא ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך
וגו' עבדך ואמתך ושורך וחמורך:
אמרו אותו היום שהעלה אבינו אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח
תיקן הקדוש ברוך הוא שני כבשים א' בשחרית וא' בין הערבים שנאמר
את הכבש האחד וגו' וכל כך למה שבשעה שישראל מקריבין תמידין על
המזבח וקוראין את המקרא הזה צפונה לפני ה' זוכר עקדת יצחק בן
אברהם מעיד אני עלי שמים וארץ בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין
עבד בין שפחה קורא את המקרא הזה צפונה לפני ה' הקדוש ברוך הוא
זוכר עקדת יצחק בן אברהם .דבר אחר צפונה לפני ה' זה מעשה
אברהם יצחק ויעקב שהם צפונים לפניו שנאמר חדשים גם ישנים דודי
צפנתי לך עמרם וכל הכשרים שהיו במצרים ישנים ושל אחריו חדשים.
אמר ר' יצחק מהו מרחוק עתיד לירחק שכינה מבעליו יכול לעולם ת"ל
זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אויתיה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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