בס"ד

בולעטין  - 340 #טבת תשנ"א 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
ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יג  -רמז תשמג
) ...המשך מגליון הקודם( ר' שמעון בן יוחאי אומר שוטה היה זה שלא היה
יודע לפתות ,משל לאדם שהלך לישא אשה ,אמר לה ]אביך מלך ואני
מלך[ אביך עשיר ואני עשיר אביך מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן
ואני מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן אין זה פתוי ,כיצד הוא פתוי,
אומר לה אביך הדיוט ואני מלך אביך עני ואני עשיר אביך מאכילך ירק
וקטניות ואני מאכילך בשר ודגים ומשקך יין ישן אביך מוליכך ברגל
ואני מוליכך בגלודקא ,והלא דברים ק"ו ומה אם מי שבא לומר שבחה
של ארצו לא אמר גנותה של ארץ ישראל ק"ו לשבחה של א"י) ,מעתה
הרי הוא( ]כיוצא בו[ אומר צידונים יקראו לחרמון שריון ,ובמקום אחר הוא
אומר עד הר שיאן הוא חרמון נמצא ארבע שמות יש לו ,וכי מה צורך
לבאי עולם בכך ,אלא שהיו ארבע מלכיות מתכחשות עליה קל וחומר
לשבחה של ארץ ישראל .כיוצא בדבר אתה אומר ודנה וקרית סנה היא
דביר ובמקום אחר ושם דביר לפנים קרית ספר נמצאת קרויה ארבעה
שמות ,הוא אומר ושם דביר לפנים קרית ספר נמצאת קרויה ארבעה
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שמות ,וכי מה צורך לבאי עולם בכך ,אלא שהיו ארבע מלכיות מתכחשות
עליה ,זאת אומרת תקרא על שמי וזאת אומרת תקרא על שמי ,והלא
דברים ק"ו ומה אם פסולת ערי ישראל ]ארבע[ מלכיות מתכחשות עליה
ק"ו לשבחה של ארץ ישראל .כיוצא בו אתה אומר עלה אל הר העברים
הזה הר נבו ובמקום אחר הוא אומר עלה ראש הפסגה נמצא קרוי
שלשה שמות ,וכי מה צורך לבאי העולם בכך ,אלא שהיו שלש מלכיות
מתכחשות עליו קל וחומר לשבחה של ארץ ישראל ,הרי הוא אומר ואתן
לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ,ארץ חמדה ארץ שעשויה חולאות
חולאות למלכים ולשלטונים שכל מלך ושלטון שלא קנה חולאות בארץ
ישראל לא עשה כלום ,רבי יהודה אומר וכי ל"א מלכים שהיו לשעבר
כולם היו בארץ ,אלא כדרך שעושין ברומי עכשיו שכל מלך שלא קנא
פלטיאות ]וחולאות[ ברומי אומר לא עשיתי כלום ,כך כל מלך ושלטון
שלא קנה פלטיאות וחולאות בארץ ישראל אומר לא עשיתי כלום.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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