בס"ד

בולעטין  - 363 #כסלו תשנ"ג 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 ירמיהו  -פרק יא  -רמז רפט
לקול המולה גדולה וגו' ורעו דליותיו .א"ר חנינא בר פפא לקול מילייהו
של מרגלים נתרועעו דליותיהן של ישראל דאמר ר' חנינא בר פפא דבר
גדול דברו מרגלים באותה שעה כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממנו אלא
ממנו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם .מתקיף לה ר'
חמא בר חנינא האי לקול המולה לקול מלה מבעי להי ,אלא אמר הקדוש
ברוך הוא לאברהם קולך שמעתי וחמלתי עליהם אני אמרתי ישתעבדו
בארבע מלכיות כל אחד ואחד בשעבוד ארבע מלכייות השתא חדא חדא
מאי דפסיק לה ,אי תימא אני אמרתי בזה אחר זה השתא בבת אחת,
אמר ריב"ל למה נמשלו ישראל כזית לומר לך מה זית אין עליו נושרין לא
בימות החמה ולא בימות הגשמים אף ישראל אין להם בטלה לא בעולם
הזה ולא לעולם הבא ,ר' יוחנן אמר למה נמשלו לזית לומר לך מה זית
זה אין מוציא שמנו אלא על ידי כתישה אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא
על ידי יסורין .נמשלו ישראל לזית זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך,
וכן הושע אומר ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו ונמשלו עובדי אלילים לים
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שנאמר הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ,שכל המשקין
מתעררבין אלו עם אלו והשמן אין מתערב עמהם שנאמר לא תתחתן
בם ,וישראל עולים למעלה שנאמר ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי
הארץ ,ומה הזית שעושים ממנו שמן ומאיר כך ישראל מאירים הם
לעולם הבא שנאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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