בס"ד

בולעטין  - 357 #סיון 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
) ...המשך מגליון הקודם( תניא תת"נ שנים עשו ישראל בארץ משנכנסו בה
עד שיצאו ממנה שהם י"ז יובלות ,וכה"א בעשרים וחמש שנה לגלותנו
בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר,
אימתי נאמר בתחלת היובל ואם י"ז יובלות הם היאך חסרים י"ד שנה,
אמור מעתה שבע שנים היו מכבשין ושבע שנים היו מחלקין:
בן ארבעים שנה אנכי נמצינו למדים מכאן בדורות הראשונים דילדו בני
שונה דכתיב ותמת עזובה אשת כלב ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את
חור ,וכתיב ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה ,וכי עבד בצלאל משכן
בר כמה הוי בר תליסר דכתיב איש איש ממלאתו אשר המה עושים.
ותניא שנה ראשונה עשה משה משכן ,שניה הוקם ושלח המרגלים,
וכתיב בן ארבעים שנה אנכי בשלוח משה עבד ה' אותי דל ארביסר דהוי
בצלאל פשו להו עשרים ושית דל תרתי דתלתא עבורי שאשתכח דכל חד
וחד בתמני:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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