בס"ד

בולעטין  - 359 #אב 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 רבי יוסי הגלילי אומר אחר שהכתוב שוקל
מעשה ארץ ישראל למעשה ארץ מצרים שנאמר כמעשה ארץ מצרים
וגו' .למה זכו כנעניים שישבו על ארצם מ"ז שנה שנאמר וחברון שבע
שנים נבנתה לפני צוען מצרים ,מפני שכבדו את אברהם אבינו שאמרו לו
נשיא אלהים אתה בתוכנו זכו שישבו על ארצם מ"ז שנה ,רבן שמעון בן
גמליאל אומר משום ר' יהודה בן לקיש הרי הוא אומר האדם הגדול
בענקים והארץ שקטה ממלחמה ,בני כנען שכבדו את אברהם אבינו זכו
שתשקוט הארץ עליהם .האדם הגדול בענקים והארץ שקטה מה ענין זה
לזה מלמד שלא שקטה המלחמה מן הכנעניים אלא בזכות אברהם
שנהגו בו כבוד ואמררו לו נשיא אלהים אתה בתוכנו אדוני שמעני .ועוד
נותרה בהם פליטה ומהם הלכו לאפריקי .ומה אם כנעניים על שכבדו
אותו עמדה להם זכותו אף על פי שלא הלכו בדרכיו ולא אהבו את
המקום בניו שהולכים בדרכיו ועושים צדקות וגמילות חסדים על אחת
כמה וכמה:
1

דבר אחר האדם הגדול בענקים אמר רבי זה אברהם ,ולמה קורא אותו
גדול ,רבי לוי ורבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא פסיעותיו של אברהם
אבינו היו ג' מילין .ר' יהודה ברבי סימון אומר מיל שנאמר ארח ברגליו
לא יבא מי פעל למפרע מיל ר"ת .רבי נחמיה בשם רבי איבו לא נתאבקו
רגליו כשהלך אחר המלכים אלא כזה שהוא הולך מביתו לבית הכנסת.
ד"א למה קרא אותו גדול שהיה ראוי להבראות קודם אדם הראשון ,אלא
אמר הקדוש ברוך הוא שמא יקלקל ואין מי שיבא אחריו ויתקן ,אמר
הקדוש ברוך הוא הרי אני בורא את האדם תחלה שאם יקלקל יבא
אברהם וייתקן תחתיו .אמר רבי אבא כהנא אדם שיש לו קורה שופעת
היכן הוא נותנה לא באמצע הבית כדי שתסבול קורה שלפניה ולאחריה
כך אברהם נתנו הקדוש ברוך הוא באמצע הדורות כדי שיסבול דורות
שלפניו ודורות שלאחריו .א"ר לוי מכניסין את המתוקנת לביתה של
מקולקלת ואין מכניסין את המקולקלת לביתה של מתוקנת:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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