בס"ד

בולעטין  -312 #אלול 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
 ...בא וראה מה עשו ישראל ומה הוציאו בשפתותיהם ואח"כ היו
מבקשים לעלות אל הארץ שנאמר וישכימו בבקר ויעלו אל ראש ההר
לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו מה כתיב בתריה
ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח וגו' ויעפילו
לעלות אל ראש ההר וגו' וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא ויכום
ויכתום עד החרמה מיד חזרו וישבו באבל כבראשונה שנאמר )שם(
ויתאבלו העם מאד .מכאן אמרו כל המנודה יום אחד מלמטה אעפ"י
שהתירו לו אין לו היתר מלמעלה עד שלשה ימים וכל המנודה מלמטה
שלשה ימים אף על פי שהתירו לו אין לו היתר מלמעלה עד שבעה ימים
וכל המנודה מלמטה שבעה ימים אעפ"י שהתירו לו אין לו היתר מלמעלה
עד שלשים יום וכל המנודה מלמטה שלשים יום אעפ"י שהתירו לו אין לו
היתר מלמעלה לעולם ולעולמי עולמים לכך נאמר ויתאבלו העם מאד.
באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה לך ומרצה את אותן העניים
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שכבר יצא לבם מעליהם אמר משה לפניו רבונו של עולם במה ארצה
אותם אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה לך ומרצה אותם בדברי תורה
שנאמר )שם טו( ואמרת אליהם כי תבאו אל ארץ מושבותיכם וגו'
ועשיתם אשה לה' עולה או זבח וגו' באותה שעה היתה מריבה גדולה בין
ישראל לגרים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה למה עשו מריבה אלו עם
אלו אמר משה לפניו רבונו של עולם אתה יודע אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה ולא כך אמרתי לך )שם( וכי יגור אתכם גר וגו' הקהל חקה אחת
לכם ולגר הגר וגו' ככם כגר יהיה לפני ה' וגו' .מכאן אמרו שלש מדות יש
בגרים יש גר כאברהם אבינו ויש גר נמשל כחמור ויש גר כעכו"ם לכל
דבר כיצד יש גר כעכו"ם לכל דבר אם יש לו נבלות וטרפות שקצים
ורמשים בתוך ביתו אומר בלבו מתי אתגייר ואהיה ביניהן של ישראל
שאכילתן יפה ויש להם ימים טובים ושבתות וכשיכלו אלו מתוך ביתי
אכוף את עצמי ואתגייר ואם לבסוף הוא חוזר לסורו באין עליו יסורין
לטובתו ולהצילו ומיד שהוא עושה תשובה אמר הקדוש ברוך הוא כשם
שאני אהבתי אתכם כן אתם תאהבו אותו שנאמר ואהבתם את הגר כי
גרים הייתם בארץ מצרים )דברים י(.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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