בס"ד

בולעטין  -308 #אייר 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
תנא דבי אליהו רבה פרק כט
 ...הרי הוא אומר אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי
נחרו בי וגו' )ש"ה א( אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע
לא חטא בי כל בריה אלא בני אמי שלי תדע לך שכן הוא שהרי אין האילן
נעקר אלא בבן מינו ואין הבשר מבאיש אלא מתוכו .היה רבי ישמעאל
מושלו משל למה"ד לבת מלך שכעסו עליה אחיה והוציאוה השדה ללקוט
שבלים אחזתה החמה והושחרו פניה כשולי הקדרה והיו חברותיה
משחקות עליה ואומרות וכי זו היא בת מלך שאתם אומרים עליה שהיא
נאה ומשובחת והיא אומרת להן בשביל שכעסו עלי אחי והוציאוני השדה
ללקוט שבלים אחזני החמה והושחרו פני כשולי הקדרה .כך אמרה כנסת
ישראל רבון כל העולמים מי גרם לי שאבא לידי מדה זו בני אומה שלי הן
גרמו לי לכך נאמר בני אמי נחרו בי אל תקרי בני אמי אלא בני אומתי.
מתוך הרחמים כיצד כשם שהקדוש ברוך הוא יהיה שמו הגדול מבורך
לעולם ולעולמי עולמים רחמיו על ישראל בכל מקומות מושבותם ורחמיו
על העניים והאביונים ודלים ורשים על יתומים בזמנם ועל אלמנות בכ"מ
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כמו כן יהא אדם רחמן על ישראל ועל כל אלו כדי שלא תהא אשתו
אלמנה ובניו יתומים שנאמר )שמות כב( כל אלמנה ויתום לא תענון אם
ענה תענה אותו וגו' והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים .מכאן אמרו
יעשה אדם מצותיה של התורה בשמחה ותחשב לו כמו צדקה שנאמר
)תהלים פט( כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם כמו
שאין העולם מתגדל ונבנה אלא בצדקה שנאמר )ישעיה נד( בצדקה
תכונני וגו' .ועליהם אמר דוד המלך ע"ה )תהלים קטז( אנה ה' מלטה
נפשי וגו' ואומר )דברים ד( כי אל רחום ה' אלהיך וגו' ואומר )שמות לד(
ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים וגו'.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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