בס"ד

בולעטין  -316 #טבת תשמ"ט 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
פסיקתא רבתי פרשה טו
) ...המשך מגליון הקודם( ד"א ענה דודי ואמר לי אמר רבי עזריה לא היא
ענייה לא היא אמירה אלא ענה ליעל ידידניאל ואמר לי על ידי עזרא מה
אמר לי קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך כי הנה הסתיו עבר אילו שבעים
שנה שעשו ישראל בגולה והלא אינם אלא חמשים ושתים שנה א"ר לוי
)צא( ]הוצא[ מהם שמונה עשר שנה שהיתה בת קול יוצאת ומפוצצת
בפלטין של נבוכדנצר ואומרת לו עבדא בישא פוק חרב ביתא דמרך דבני
מרך לא שמעין ליה הגשם חלף הלך לו זה השיעבוד הנצנים נראו בארץ
כגון דניאל וחביריו מרדכי וחברותו עזרא וחברותו עת הזמיר הגיע ]הגיע[
זמנה של ערלה שתיזמר הגיע זמנם של רשעים שיישברו הה"ד שבר ה'
מטה רשעים )ישעיה י"ד ה'( הגיע זמנם של בבליים שייזמרו הגיע זמנו
של בית המקדש שיבנה גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון )חגי
ב' ט'( וקול התור נשמע בארצינו זה כורש כה אמר כורש מלך פרס כל
ממלכות הארץ נתן לי אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית
בירושלים אשר ביהודה )עזרא א' ב'( התאנה חנטה פגיה אילו סלי
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הביכורים והגפנים סמדר נתנו ריח אילו הנסכים .דבר אחר ענה דודי
ואמר לי א"ר עזריה לא היא ענייה לא היא אמירה אלא ענה לי על ידי
אליהו ואמר לי על ידי משיח מה אמר לי קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך כי
הנה הסתיו עבר זו מלכות הרשעה הזו שהיא מתעה את הבריות כד"א
כי יסיתך אחיך בן אמך )דברים י"ג ז'( הגשם חלף הלך לו זה השיעבוד
הנצנים נראו בארץ אמר רבי יצחק כתיב ויראני ה' ארבעה חרשים
)זכריה ב' ג'( אילו הן אליהו ומלך המשיח ומלכי צדק ומשוח מלחמה עת
הזמיר הגיע הגיע זמנה של ערלה שתזמר הגיע זמנם של רשעים
שיישברו שבר ה' מטה רשעים )ישעי' י"ד ה'(.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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