בס"ד

בולעטין  - 190 #תמוז תשל"ח 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
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טו/א
 ...ומשה הוא דאיקרי מחוקק דכתיב וירא ראשית לו כי שם חלקת
מחוקק ספון רבא אמר איוב בימי מרגלים היה כתיב הכא איש היה בארץ
עוץ איוב שמו וכתיב התם היש בה עץ מי דמי הכא עוץ התם עץ הכי
קאמר להו משה לישראל ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ ומגין על
דורו כעץ יתיב ההוא מרבנן קמיה דר' שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר
איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה א"ל עליך אמר קרא איש היה
בארץ עוץ איוב שמו אלא מעתה ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה
אשר קנה ויחיה וגו' מי הוה אלא משל בעלמא הכא נמי משל בעלמא אם
כן שמו ושם עירו למה רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו איוב מעולי
גולה היה ובית מדרשו בטבריא היה מיתיבי ימי שנותיו של איוב משעה
שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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