בס"ד

בולעטין  -281 #שבט תשמ"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
מדרש רבה במדבר פרשה טז פסקה ה
)ה( זש"ה מקצה רגלים חמס שותה שולח דברים ביד כסיל וכי כסילים
היו מרגלים והלא כבר נאמר שלח לך אנשים ובכ"מ שנאמר אנשים בני
אדם צדיקים הם שכן הוא אומר )שמות יז( ויאמר משה אל יהושע בחר
לנו אנשים וכן הוא אומר )שמואל א יז( והאיש בימי שאול זקן בא
באנשים )שם א א( ונתת לאמתך זרע אנשים לאלו את קורא כסילים אלו
לא נקראו כסילים אלא על שהוציאו דבה על הארץ שנא' )משלי י( ומוציא
דבה הוא כסיל אעפ"כ בני אדם גדולים היו ועשו עצמן כסילים עליהם
אמר משה )דברים לב( כי דור תהפוכות המה בנים לא אמן בם שנבחרו
מכל ישראל מפי הקדוש ברוך הוא ומפי משה שכן כתיב )שם א( וייטב
בעיני הדבר ואקח מכם י"ב אנשים מכאן שהיו צדיקים בפני ישראל ובפני
משה ואף משה לא רצה לשלחם מדעת עצמו עד שנמלך בהקדוש ברוך
הוא על כל אחד ואחד פלוני משבט פלוני ואמר לו ראויים הם ומניין
שאמר הקדוש ברוך הוא שהיו ראויים שנאמר )במדבר יג( וישלח אותם
משה ממדבר פארן על פי ה' ואחר כך לסוף ארבעים יום נהפכו ועשו כל
1

הצרה וגרמו לאותו דור שילקה באותה המכה שנאמר כי דור תהפוכות
המה שנתבררו צדיקים ונתהפכו לכך נאמר שלח לך אנשים אלה שמות
האנשים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

