בס"ד

בולעטין  -311 #אב 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
) ...המשך מגליון הקודם( ד"א שלח לך אתם צריכים שליחות ואין אני צריך
שליחות אתם צריכים לרגל ואין אני צריך לרגל שיגר משה מהם עשרה
נשיאים ויהושע וכלב עמהם אמר משה להם אל תכנסו כמו גנבים ואם
יאמרו לכם למה באתם עלינו תאמרו להם על חמשה תאנים ועל חמשה
רמונים ועל אשכול ענבים אחד באנו .ואם יאמרו לכם שמא להכרית
אילנות של ע"ז ולקוץ אשרה באתם עלינו תאמרו להם לא .נכנסו כשלוחין
ויצאו כחמורים הגיעו לחברון נטלו משם חמשה תאנים וחמשה רמונים
ואשכול ענבים אחד שמעו מהן אחימן ששי ותלמי ילידי הענק ויצאו
לקראתם .צווח בהן ששי צוחה אחת ונפלו על פניהם ארצה והתחילו הן
מנפחין להם באפיהם ועוד מנשבין להם בפניהם עד שנתיישבה דעתם
עליהם ואח"כ אמרו להם על מה באתם עלינו שמא להכרית אילנות
ואשרה של ע"ז באתם עלינו והלא כל העולם כולו של אלהיכם הוא למי
שהוא רוצה הוא נותנה אמרו להם לאו .שיגרום בשלום ולא הרגום שייר
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הקדוש ברוך הוא מן הכנעניים עד כלות הבית האחרון .וי"א עד אותה
שעה ואצ"ל לגבעונים שנשארו שם כיון ששמע משה וישראל שבאו
המרגלים נכנס וישב בבית המדרש הגדול שלו וכל ישראל יושבין לפניו
שנים עשר מיל ובכל צד שמעו ישראל את קולו של משה עד תחום י"ב
מיל וכיון שבאו המרגלים פינו להם מקום וישבו ביניהם אמרו להם ישראל
להמרגלים מפני מה אתם יושבים אמרו לנו מה שבידכם .מיד פתחו את
פיהם ואמרו הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא
וגו' ושם ראינו את הנפילים בני ענק וגו' .מיד )שם יד( ותשא כל העדה
ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא וילנו על משה ועל אהרן וגו'
ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה וגו':
ברוך המקום ברוך הוא וברוך שמו שאין לפניו משוא פנים בשביל אותה
בכיה של חנם שבכו ישראל נקבע להם בכיה לדורות .וכל אותם שלשים
ושמונה שנה מעיד אני עלי שמים וארץ שלא היה בדעתו של הקדוש
ברוך הוא להמית עשרה נשיאים הללו מישראל אלא משום שהיו רצים
אחר משה ואהרן לרגום אותם באבנים עד שנמשכו ונכנסו תחת ענני
הכבוד תחת כנפי השכינה שנאמר )שם( ויפול משה ואהרן על פניהם
לפני כל קהל עדת בני ישראל וגו' ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים
את הארץ קרעו בגדיהם ויאמרו וגו' הארץ אשר עברנו בה לתור אותה
טובה הארץ מאד מאד וגו' ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים וגו'.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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