בס"ד

בולעטין  - 167 #אב תשל"ו 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
מלבי"ם על ישעיה פרק יד פסוק לא  -חלק באור הענין
)לא( הלילי  -סנחריב כבש את פלשתים שלש שנים קודם שנפל בארץ יהודה
)לקמן כ'( וזה מה שנבא בפסוק הקודם ושאריתך יהרוג .עתה מציין כי בלכת
סנחריב על ארץ יהודה לתפשה שעבר אז קרוב לארץ פלשתים התיראו ונמוגו
שנית פן יבא שנית עליהם ,ושלחו מרגלים לראות ואז השיגו התשובה כי נפל
שדוד בהר ציון ,ואין להם להתירא .וז"ש הלילי שער וזעקי בעיר  -לאמר נמוג
פלשת כלך  -מדמה אותם לדונג הנמוג מפני האש ,אבל יאמר כי עוד לא בא
האש רק מצפון עשן בא  -לא בא עדיין רק העשן שהאש היה עדיין ברחוק רק
עשנו הגיע לשם ,ר"ל אש האויב קרוב ומשחית בצפון ,וכבר החל לעלות כליל
העשן לפלשת ,וכבר החל הדונג הרך הזה להתמוגג בפני העשן הזה ,ובארו
הטעם שנמוג לבבם בפני העשן ,כי אין בודד במועדיו  -האנשי חיל אשר הוא
מיעד ומזמין לא נמצא שילכו בודד ,הוא אינו מזמין יחידים רק מחנות מחנות
עוברים מכל צד ,ובאין ספק תעבור גם מחנה מועדת ממחנותיו דרך ארצנו
ותחריב המדינה שנית:

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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