בס"ד

בולעטין  - 331 #ניסן 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 במדבר  -פרק י  -רמז תשכח

 ...לתור להם מנוחה .מה ת"ל ,לפי שנאמר וישמע הכנעני מלך
ערד וגו' כיון ששמעו כנעניים שמתו מרגלים אמרו מתו מרגלים
נלך ונלחם בם ,ר' שמעון בן יוחאי אומר כי בא ישראל דרך
האתרים כיון שמת אהרן אמרו מת אהרן הכהן הגדול שבהם והלך
התייר הגדול שלהן ועמוד ענן שהיה עושה להן מלחמה הרי שעה
שנלך ונלחם בהם .רבי שמעון בן יוחאי אומר גנות גדולה היתה
בידיהם של ישראל ,בשעה שאמרו נשלחה אנשים לפנינו אמר
להם המקום אם כשהייתם בארץ ערבה ושוחה זנתי ופרנסתי
אתכם ,כשאתם נכנסים לארץ טובה ורחבה ]בארץ זבת חלב
ודבש[ עאכ"ו שאזון ואפרנס אתכם .וארון ברית ה' )כתוב ברמז
שס"ז( .וענן ה' עליהם יומם )כתוב ברמז רכ"ח(:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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