בס"ד

בולעטין  - 337 #תשרי תשנ"א 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 יג  -המשך רמז תשמב
) ...המשך מגליון הקודם( ויקרא משה להושע בן נון יהושע .משה בקש עליו רחמים אמר
לו יה יושיעך מעצת מרגלים .ומה ראה משה להוסיף על שמו של הושע יו"ד ,אלא כלב
נטל שכרו מן הארץ שנאמר אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה ,ויהושע נטל
שכר עשרה מרגלים שנתוסף שמו יו"ד עשרה לפי שהוסיף מצות ומעשים טובים
הוסיפו לו על שמו .עלו זה בנגב ולמה בנגב שכן התגרין עושין מראין את הפסולת
תחלה ואח"כ מראין את השבח .וראיתם את הארץ מה היא שלשה פעמים אמר להם
וכו' )במ"ר( .יש ארץ מגדלת גבורים ויש מגדלת חלשים ויש מגדלת אוכלוסין ויש
ממעטת אוכלוסין כך פקדן .ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם
רב ומה הארץ השמנה היא אם רזה ,ומנין אתם יודעים כחן ,אם במחנים הם שרוים
הם גבורים ובוטחין על כחם ,ואם במבצרים חלשים הם ולבם רך .ומה הארץ השמנה
היא אם פירותיה קלים או שמנים ,אמר להם הסתכלו באבנים ובצרורות שלה ,אם של
צונמא הם הם שמנים ,ואם של חרסית הם הם רזים .והימים ימי בכורי ענבים מכאן
אתה למד שאין תקופת תמוז בלא תאנים וענבים:
היש בה עץ אם אין .אמר להם משה ראו אם איוב קיים ששנותיו דומין לעץ ומגין על
דורו כעץ:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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