בס"ד

בולעטין  -303 #כסלו תשמ"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
מדרש תנחומא ואתחנן פרק א
)א( ) ...המשך מגליון הקודם( אמר רבי יצחק ששמטו כרים וכסתות מתחתיהם
כאשר שבועה ירא זה שמשון שאמר להם השבעו לי פן תפגעו בי
אתם )שופטים טו( זה מת בנקור עינים שנא' )מלכים ב ה( ואת
עיני צדקיהו עור וזה אחד משבעה שנדמו לאדם הראשון צדקיהו
בעיניו נעצו בעיניו לונביות של ברזל ולא נתעוורו עיניו עד ששחט
את בניו לעיניו ואחרי כן נתעוורו עיניו שנאמר )שם( ואת בני
צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור ושמשון מת בניקור
עינים שנאמר )שופטים טז( ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו
דבר אחר הכל כאשר לכל אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון
העולם הכל שוין לפניך תם ורשע אתה מכלה מרגלים הכעיסו
לפניך בדבת הארץ שנאמר )במדבר יג( ויוציאו דבת הארץ ואני
ששמשתי את בניך לפניך במדבר ארבעים שנה מקרה אחד לי
ולהם מלה"ד למלך שבקש לישא אשה שלח שלוחיו לראותה אם
נאה אם לאו הלכו וראו אותה באו למלך ואמרו לו ראינו אותה ואין
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כעורה ועזובה כמוה שמע שושבינו ואמר ליה לא כן מרי אלא אין
אשה נאה ממנה בעולם בא לישא אותה אמר אבי הנערה לשלוחי
המלך נשבע אני בחיי המלך שאין אחד מכם נכנס כאן מפני
שבזיתם אותה לפני המלך בא השושבין ליכנס א"ל אף אתה לא
תכנס א"ל השושבין אני לא ראיתיה ואמרתי למלך שאין נאה
הימנה בעולם והם אמרו אין כעורה הימנה ועכשיו הנח לי ואראה
אם כדברי אם כדבריהם כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא
רבוני המרגלים הוציאו דבה על הארץ ואמרו ארץ אוכלת יושביה
אבל אני לא ראיתי אותה ושבחתיה לפני בניך ואמרתי כי ה'
אלהיך מביאך אל ארץ טובה ועכשיו אראה אותה אם כדברי אם
כדבריהם שנאמר אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר
בעבר הירדן וגו' אמר ליה כי לא תעבור א"ל משה א"כ הכל שוין
לפניך תם ורשע אתה מכלה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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