בס"ד

בולעטין  - 203 #אב תשל"ט 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
רש"י פסחים דף עז/א
קרא עלי מועד  -תמוז דשילוח מרגלים מלויי מליוה ,וכלו ארבעים דידהו
בתשעה באב) ,בפרק בתרא דתענית( ,והוקבעה להם בו בכיה לדורות,
ויום עיבור החדש קרי מועד:
רש"י תענית דף כט/א
ואמר רבי חמא בר חנינא אותו היום וכו'  -מהר ,לשון מהר ,עכשיו,
כשתטול תשעה עשר ימים מחדש אייר קודם עליית הענן פשו להו
עשרה ,והנהו עשרה היו בין דרך שלשת ימים ושבעה דהסגרת מרים,
וחדש של עשרים ותשעה ימים שאכלו בשר הוה שלשים ותשעה,
והשתא אשתכח דמשה שלח מרגלים בעשרים ותשעה דסיון:
הני ארבעים נכי חד  -שנים מסיון ועשרים ותשעה מתמוז הוה שלשים
ואחד ,ושמונה מאב הוה שלשים ותשעה:
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וחובה על ידי חייב  -היינו תשעה באב ,דרגילין להיות בו רעות:
הכי גרסינן  -מגלגלין זכות על ידי זכאי:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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