בס"ד

בולעטין  - 341 #שבט 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  -רמז תשמג
) ...המשך מגליון הקודם( נחלת צבי ,מה צבי זה קל ברגליו מכל בהמה וחיה כך
פירות ארץ ישראל קלים לבוא מכל פירות שאר ארצות .דבר אחר מה
צבי כשאתה מפשיטו אין עורו מחזיק את בשרו כך ארץ ישראל אינה
מחזקת פירותיה בשעה שישראל עושין את התורה .ומה צבי זה קל
לאכול מכל בהמה וחיה כך פירות ארץ ישראל קלים לאכול מכל הארצות.
אי קלים יכול לא יהו שמנים ,ת"ל ארץ זבת חלב ודבש .שמנים כחלב
ומתוקים כדבש .וכן הוא אומר אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם
היה לידידי בקרן בן שמן ,מה שור זה אין בו גבוה מקרניו ,כך ארץ
ישראל גבוהה מכל הארצות .אי מה שור זה אין בו פסול אלא מקרניו כך
ארץ ישראל פסולה מכל הארצות ,ת"ל בקרן בן שמן שמנה היא ארץ
ישראל .וללמדך שגבוה מחברו משובח מחברו .ארץ ישראל לפי שגבוהה
מכל משובחת מכל שנאמר עלה נעלה וירשנו אותה וגו' ויעלו ויתורו את
האץר ,ויעלו בנגב ,ויעלו ממצרים .בית המקדש שגבוה מכל משובח מכל
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שנאמר וקמת ועלית ,והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה',
ואומר כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון וגו':
וחברון שבע שנים נבנתה .מאי נבנתה אילימא נבנתה וכו' )כדלעיל(.
אפילו הכי טרשין שבארץ ישראל מבונין אחד משבעה מצוען כמה הוה
ליה חמש מאה חסר עשרה ,הני מילי בטרשין אבל בלא טרשין חמש
מאה ,וה"מ בלא ברכה אבל בברכה ]כתיב[ ויזרע יצחק וגו' ויברכהו ה':
וישאוהו במוט בשנים .כתיב שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי
הכהנים הכין שתים עשרה אבנים .א"ר יהודה אבא חלפתא ואלעזר בן
מתיא וחנניה בן חכינאי עמדו על אותן האבנים ושערים כל אחת ואחת
]שקולה[ כמ' סאה .וגמירי דטעונא דמדלי אינש על כתפיה תילתא
דטעוניה הוי .ומכאן אתה מחשב לאשכול שנאמר וישאוהו במוט בשנים
ממשמע שנאמר במוט אינו יודע שהוא בשנים ומה ת"ל בשנים בשני
מוטות .אמר רבי יצחק טורטני ]וטורטני[ דטורטני הא כיצד שמונה נשאו
אשכול )שנים( אחד נשא רמון ואחד נשא תאנה יהושע וכלב לא נשאו
כלום .אי בעית אימא משום דחשיבי ,ואי בעית אימא משום דלא הוו
באותה עצה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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