בס"ד

בולעטין  - 356 #אייר תשנ"ב 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 יהושע  -פרק יד  -רמז כג
בן ארבעים שנה אנכי היום .ת"ר ימי אהל מועד שבמדבר ארבעים שנה
חסר אחד ,ימי אהל מועד שבגלגל י"ד שנה שבע שכבשו ושבע שחלקו,
ימי אהל מועד שבנוב וגבעון נ"ז ,נשארו לשילה שלש מאות ושבעים חסר
אחד .ימי אהל מועד שבמדבר ארבעים חסר אחד מגלן ,דאמר מה שנה
ראשונה עשה משה את המשכן בשניה הוקם ושלח מרגלים ,י"ד בגלגל
שבע שכבשו מנא לן ,דקאמר כלב בן ארבעים שנה אנכי בשלוח משה
ועתה הנה אנכי שמונים וחמש שנה ,כי עברו לירדן בר כמה הוה בר
שבעים ותמני וקאמר בן שמונים וחמש הרי שבע שכבשו .ושבע שחלקו
מנא לן ,אי תימא מדשבע כבשו שבע חלקו ,ואי תימא מדלא אשכח י"ד
שנה אחר שהוכתה העיר .שבנוב וגבעון נ"ז ,דכתיב ויהי בהזכירו את
ארון האלהים ויפול מעל הכסא ,ותניא כשמת עלי הכהן חרבה שילה ובאו
להם לנוב ,כשמת שמואל חרבה נוב ובאו לגבעון ,וכתיב ויהי כשבת ארון
האלהים בקרית יערים וירבו הימים ויהיי עשרים שנה .הי נינהו עשרים
שנה י"א דשמואל עצמו ושתים דשמואל ושאול ושבע שמלך דוד בחברון,
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וכתיב והימים אשר מלך דוד על ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע
שנים ,וכתיב ויחל לבנותו בחדש השני בשנת ארבע למלכותו נשתיירו
לשילה שלש מאות ושבעים חסר אחת:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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