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בולעטין  - 188 #אייר תשל"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
תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד/ב
 ...כחנייתן עברו לדברי רבי אלעזר בר' שמעון בזה אחר זה עברו וחד
אמר בין מר ובין מר כחנייתן עברו מר סבר אדם קל ומר סבר מים קלים
שלח לך אנשים אמר ריש לקיש שלח לך מדעתך וכי אדם זה בורר חלק
רע לעצמו והיינו דכתיב וייטב בעיני הדבר אמר ריש לקיש בעיני ולא
בעיניו של מקום ויחפרו לנו את הארץ אמר ר' חייא בר אבא מרגלים לא
נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל כתיב הכא ויחפרו לנו את הארץ
וכתיב התם וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' ואלה שמותם למטה ראובן
שמוע בן זכור אמר רבי יצחק דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מרגלים
על שם מעשיהם נקראו ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד סתור בן מיכאל
סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא מיכאל שעשה עצמו מך אמר
רבי יוחנן אף אנו נאמר נחבי בן ופסי נחבי שהחביא דבריו של הקדוש
ברוך הוא ופסי שפיסע על מדותיו של הקדוש ברוך הוא ויעלו בנגב ויבא
עד חברון ויבאו מבעי ליה אמר רבא מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים
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והלך ונשתטח על קברי אבות אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל
מעצת מרגלים יהושע כבר בקש משה עליו רחמים שנאמר ויקרא משה
להושע בן נון יהושע יה יושיעך מעצת מרגלים והיינו דכתיב ועבדי כלב
עקב היתה רוח אחרת עמו וגו' ושם אחימן ששי ותלמי וגו' אחימן מיומן
שבאחיו ששי שמשים את הארץ כשחתות תלמי שמשים את הארץ
תלמים תלמים ד"א אחימן בנה ענת ששי בנה אלש תלמי בנה תלבוש
ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתן וחברון שבע שנים נבנתה מאי
נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם לבנו
גדול דכתיב ובני חם כוש ומצרים וגו' אלא שהיתה מבונה על אחד
משבעה בצוען ואין לך טרשים בכל א"י יתר מחברון )משום( דקברי בה
שיכבי ואין לך מעולה בכל הארצות יתר מארץ מצרים שנאמר כגן ה'
כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יתר מצוען דכתיב כי היו
בצוען שריו ואפילו הכי חברון מבונה אחד משבעה בצוען וחברון טרשים
הוי והא כתיב ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא
וגו' ואמר רב אויא ואיתימא רבה בר בר חנן שהלך להביא כבשים
מחברון ותניא אילים ממואב כבשים מחברון מינה איידי דקלישא ארעא
עבדה רעיא ושמן קניינא וישובו מתור הארץ וילכו ויבאו אמר רבי יוחנן
משום רבי שמעון בן יוחי מקיש הליכה לביאה מה ביאה בעצה רעה אף
הליכה בעצה רעה ויספרו לו ויאמרו באנו וגו' וכתיב אפס כי עז העם אמר
רבי יוחנן )סימן אמ"ת לבד"ו לוי"ה( משום ר"מ כל לשון הרע שאין בו
דבר אמת בתחילתו אין מתקיים בסופו ויהס כלב את העם אל משה אמר
רבה שהסיתן בדברים פתח יהושע דקא משתעי אמרי ליה דין ראש
קטיעה ימלל אמר אי משתעינא אמרי בי מילתא וחסמין לי אמר להן וכי
זו בלבד עשה לנו בן עמרם סברי בגנותיה קא משתעי אישתיקו אמר להו
הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והאכילנו את המן אם יאמר עשו
סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו עלה נעלה וירשנו אותה וגו' והאנשים
אשר עלו עמו אמרו לא נוכל וגו' אמר רבי 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 ארץ אוכלת יושביה היא
דרש רבא אמר הקדוש ברוך הוא אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה
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אני חשבתיה לטובה דכל היכא דמטו מת חשיבא דידהו כי היכי דניטרדו
ולא לשאלו אבתרייהו ואיכא דאמרי איוב נח נפשיה ואטרידו כולי עלמא
בהספידא הם חשבו לרעה ארץ אוכלת יושביה היא ונהי בעינינו כחגבים
וכן היינו וגו' אמר רב משרשיא מרגלים שקרי הוו בשלמא ונהי בעינינו
כחגבים לחיי אלא וכן היינו בעיניהם מנא הוו ידעי ולא היא כי הוו מברי
אבילי תותי ארזי הוו מברי וכי חזינהו סלקו יתבי באילני שמעי דקאמרי
קחזינן אינשי דדמו לקמצי באילני ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו
אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו היום ]ערב[ תשעה באב היה אמר הקדוש
ברוך הוא הן בכו בכיה של חנם ואני אקבע להם בכיה לדורות ויאמרו כל
העדה לרגום אותם באבנים וכתיב וכבוד ה' נראה באהל מועד אמר רבי
חייא בר אבא מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה וימותו האנשים
מוציאי דבת הארץ רעה במגפה אמר רבי שמעון בן לקיש שמתו מיתה
משונה אמר רבי חנינא בר פפא דרש ר' שילא איש כפר תמרתא מלמד
שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות
בטיבורם ומטיבורם ונכנסות בלשונם ורב נחמן בר יצחק אמר באסכרה
מתו :וכיון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן חזרו מים למקומן שנאמר
ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית ה' מתוך הירדן נתקו כפות רגלי
הכהנים אל החרבה וישובו מי הירדן למקומם וילכו כתמול שלשום על כל
גדותיו נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד וישראל מצד אחד נשא ארון
את נושאיו ועבר שנאמר ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור ארון ה'
והכהנים לפני העם ועל דבר זה נענש עוזא שנאמר ויבאו עד גורן כידון
וישלח עוזא את ידו לאחוז את הארון אמר לו הקדוש ברוך הוא עוזא
נושאיו נשא עצמו לא כל שכן ויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם על השל וגו'
רבי יוחנן ור"א חד אמר על עסקי שלו וחד אמר שעשה צרכיו בפניו וימת
שם עם ארון האלהים אמר רבי יוחנן עוזא בא לעוה"ב שנאמר עם ארון
האלהים מה ארון לעולם קיים אף עוזא בא לעוה"ב ויחר לדוד על אשר
פרץ ה' פרץ בעוזא א"ר אלעזר שנשתנו פניו כחררה אלא מעתה כל
היכא דכתיב ויחר ה"נ התם כתיב אף הכא לא כתיב אף דרש רבא מפני
מה נענש דוד מפני שקרא לדברי תורה זמירות שנאמר זמירות היו לי
חוקיך בבית מגורי אמר לו הקדוש ברוך הוא ד"ת שכתוב בהן התעיף
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עיניך בו ואיננו אתה קורא אותן זמירות הריני מכשילך בדבר שאפילו
תינוקות של בית רבן יודעין אותו דכתיב ולבני קהת לא נתן כי עבודת
הקודש וגו' ואיהו אתייה בעגלתא ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון
משום דראו ויך )אלהים( רבי אבהו ורבי אלעזר חד אמר קוצרין
ומשתחוים היו וחד אמר מילי נמי אמור.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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