בס"ד

גליון  - 13 #חודש תשרי תשמ"ט לפ"ק

וועד העולמי למען מצוות
ישוב ארץ ישראל
ארגון עולמי מוקדש לעורר שכל היהודים יעלו ויבואו לגור
בארצינו הקדושה ,ועל ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח
צדקינו בב"א

------------------------------------------------------

מעולם לא היה לן אדם שבירושלים ובידו עון
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אבן טוען היתה בירושלים ,כל מי שאבדה לו אבדה נפנה לשם ,וכל מי שמוצא אבדה
נפנה לשם ,זה עומד ומכריז ,וזה עומד ונותן סמנים ונוטלה )בבא מציעא כח ,ב(.
אמר רבי שמעון בן גמליאל :לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום
הכפורים ,שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים ,שלא לבייש את מי שאין לו,
ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ,ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך וראה מה
אתה בורר לך ,אל תתן עיניך בנוי ,תן עיניך במשפחה ,שקר החן והבל היופי אשה יראת
ה' היא תתהלל )תענית כו ,ב(.
אמר רבי יוחנן אנא אשתיירי משפירי ירושלים .האי מאן דבעי מיחזי שופריה דרבי יוחנן,
נייתי כסא דכספא מבי סלקא ונמלייה פרצידיא דרומנא סומקא ,וניהדר ליה כלילא דוורדא
סומקא לפומיה ,ונותביה בין שמשא לטולא ,ההוא זהרורי מעין שופריה דרבי יוחנן )בבא
מציעא פד ,א(.
אמר ר' אסי :גוזרי גזירות שבירושלים היו נוטלין שכרן ,תשעים ותשע מנה מתרומת
הלשכה ,לא רצו ,מוסיפין להן :לא רצו? אלא לא ספקו ,אף על פי שלא רצו מוסיפין עליהן
)כתובות קה ,א(.
אמר ר"י בר סימון :מעולם לא היה לן אדם שבירושלים ובידו עון ,כיצד? תמיד של שחר
מכפר על עבירות שבלילה ,ושל בין הערבים מכפר על עברות שנעשו ביום ,מכל מקום לא
לן אדם בירושלים ובידו עון ,שנאמר )ישעיה א( צדק ילין בה )במדבר רבה פ' כא(.
אמר ר' יהודה אמר רב :ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו ,שאלמלא הוא
נשתכחה תורה מישראל .שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה מי שאין לו אב לא היה
מלמד תורה .מה דרוש? "ולמדתם אותם" "ולמדתם אתם" ,התקינו שיהיו מושיבין מלמדי
תינוקות בירושלים .מה דרוש? "כי מציון תצא תורה" )בבא בתרא כא ,א(.
אמת אמאי סליק מכאן )במדת הרחמים הכתובים בפרשת שלח( כו' ,אינון )המרגלים(
גרמו ליה דאסתליק מכאן ,דהא בשקר דברו גרמייהו] .תרגום הזוהר :במדות הרחמים
הכתוב אצל המרגלים בפרשת שלח ,לא נזכר מדת אמת ,בשביל המרגלים שהנהיגו
עצמם בשקר[) .זוהר חלק ג' דף קס"א עמוד ב'(.

וועד העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל
א

