בס"ד

בולעטין  - 326 #חשון תש"נ 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 שמות  -פרק לה  -רמז תיג
ראו קרא ה' בשם וגו' איש איש ממלאכתו אשר המה עושים כתיב בצלאל
בן אורי בן חור למטה יהודה וכתיב ותמות עזובה )אשת כלב( ויקח לו
כלב את אפרת ותלד לו את חור וכי עבד בצלאל משכן בר כמה הוה בר
תליסר שני כתיב איש איש ממלאכתו ותניא שנה ראשונה עשה משה
משכן שניה הקים משכן ושלח מרגלים וכתיב בן ארבעים שנה אנכי
בשלוח משה עבד ה' אותי כמה הויא להו ארבעים דל ארבסר דהוה
בצלאל פשו להו עשרין ושית דל תרתי דתלתא עיבורי פשו להו עשרים
וארבע אשתכח דכל חד וחד בר תמני אוליד .תני לוי איש איש ממלאכתו,
ממלאכתו הוא עושה ואינו עושה ממלאכת חברו:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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