בס"ד

בולעטין  -305 #שבט 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 זוטא שיר השירים פרשה ו
]ט[ אחת היא יונתי תמתי וגו' .אימתי כששלח משה מרגלים .מה ראו
בשעה שהגיעו לחמת .אמר משה אל תכנסו כגנבים .אלא והתחזקתם
ולקחתם מפרי הארץ )במדבר י"ג כ'( .התחילו האמורים אומרים )אין
כאן( לא באו אלו אלא לקצץ את האילנות ולשרוף את הערים .יצאו
השליחים אחריהם ונכנסו האמוריים אליהם .היו אחימן ששי ותלמי
רודפים אחריהם עד שהגיעו למישור של חמת שביהודה וכלב נפל לו
אחורי הגדר .כיון שמצאן שהגיען בישראל עמד וצוח צוחה אחת ונפלו
כלם לפניו וטפח לפניהם .אמר להם מפני מה באתם בשביל חמשה
רמונים ואשכול אחת .אמרו לו לא באנו אלא מפני שאמרתם הערים אנו
שורפין .כשבאו לפני משה הוציאו דבת הארץ רעה .אמרו ושם ראינו את
הנפילים בני ענק )שם שם ל"ג( .אמר להם כלב כנסת ישראל שנים עשר.
לכך נאמר ראוה בנות ]ויאשרוה מלכות ופילגשים[ ויהללוה:
]י[ מי זאת הנשקפה כמו שחר .זו גאולת משיח .כדרך שהשחר יוצא
ואפלה בורחת מפניו כך האפלה בורחת על המלכיות כשיבא משיח .ד"א
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מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה .מה גלגל חמה
והלבנה שהם באים בפרהסיא .כך כשתגלה מלכות המשיח תגלה
בפרהסיא לעולם:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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