בס"ד

בולעטין  - 191 #אב 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 בבא בתרא דף קיח/ב
 ...אמרו ליה אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן
פורת יוסף בן פורת עלי עין ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי
עין ר' יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים
שבים מים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין
העין שולטת בהם:
מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם :מנהני מילי אמר עולא דאמר קרא
ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם מאי חיו אילימא חיו
ממש והא כתיב קרא אחרינא ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה
ויהושע בן נון אלא מאי חיו שחיו בחלקם :מתלוננין ועדת קרח לא היה
להן חלק בארץ :והתניא מרגלים מתלוננים ועדת קרח יהושע וכלב נטלו
חלקם לא קשיא מר מקיש מתלוננים למרגלים מר לא מקיש מתלוננים
למרגלים דתניא אבינו מת במדבר זה צלפחד והוא לא היה בתוך העדה
זה עדת מרגלים הנועדים על ה' אלו מתלוננים בעדת קרח כמשמעו מר
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מקיש מתלוננים למרגלים ומר לא מקיש מתלוננים למרגלים וא"ל רב
פפא לאביי ולמאן דמקיש מתלוננים למרגלים איכפול יהושע וכלב וירתו
לכולה א"י א"ל מתלוננים שבעדת קרח קאמרינן וא"ל רב פפא לאביי
בשלמא למ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו דכתיב ויפלו חבלי
מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות וארבעה דידהו הא עשרה אלא
למ"ד לבאי הארץ תמניא הוא דהוו שיתא דשיתא בתי אבות ותרי דידהו
הא תמניא וליטעמיך ולמ"ד ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ט' הוו אלא
מאי אית לך למימר חד אחא דאבא הוה להו ה"נ תרי אחי דאבא הוה להו
דתניא נתן תתן להם זו נחלת אביהן בתוך אחי אביהן זו נחלת אבי
אביהן והעברת את נחלת אביהן להן זו חלק בכורה רבי אליעזר בן יעקב
אומר אף חלק אחי אביהם נטלו שנאמר נתן תתן ולמ"ד תרי אחי דאבא
הוה להו ההוא מאחוזת נחלה נפקא וא"ל רב פפא לאביי קרא מאי קא
חשיב אי טפלים קא חשיב טובא הוו אי בתי אבות קחשיב שיתא הוו.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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