בס"ד

בולעטין  - 322 #תמוז 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 הגיעו לצופים וראו כבוד השכינה עומד שנאמר ביום
השלישי וישא אברהם את עיניו וירא ראה עמוד אש עומד מן הארץ ועד
השמים א"ל יצחק רואה אתה א"ל הן והבין אברהם שנרצה הנער לעולה:
וכי מאחר שאין דרך מרובה למה נתעכב ג' ימים אלא כיון שלא שמעו
לשטן הלך ונעשה לפניהם כנהר גדול שלא יוכלו לעבור אמר אברהם אם
יורדים הנערים מתירא אני שמא יטבעו ירד עמדו להם המים עד
צואריהם תלה אברהם את עיניו לשמים אמר רבון העולמים נגלית עלי
ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד הודע שמי בכל העולם והעלה בנך לעולה
ולא הרהרתי אחר דבריך ולא עכבתי מאמריך ועכשיו באו מים עד נפש
אם טובע יצחק בני היאך יתיחד שמך מיד גער הקדוש ברוך הוא בשטן
והלך לו:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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