בס"ד

בולעטין  - 226 #תמוז תשמ"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
עין יעקב על מסכת סוטה אות )פ(
ַבּה[ ,
אָמר )רבא( ]ר ָ
מֹשׁה") ,במדבר יג( ַ
ַהס ָכּלֵב ֶאת ָהעָם ֶאל ֶ
)פ( שם "וַיּ ַ
אַמרֵי לֵיהּ ,דֵּין רֵישׁ
שׁ ָתּעִיְ ,
ְקא ִמ ְ
ִיהוֹשׁ ַע דּ ָ
ְחְזיָיהּ ל ֻ
ְברִים ,דּ ַ
יתם ִבּד ָ
שׁ ִה ִסּ ָ
ֶ
ְתא ,וְ ַח ְס ִמין לִי,
אַמרֵי ִבּי ִמיל ָ
שׁ ָתּעִינָאְ ,
אָמר ָכּלֵבִ ,אי ִמ ְ
ְמלֵּל? ַ
ְק ִטיעָא י ַ
ָשׂה לָנוּ
ְבד ע ָ
ָהם ,וְכִי זוֹ ִבּל ַ
אָמר ל ֶ
)אשתקינהו בּרישא ,והדר אמינא להו(ַ .
ַהלֹא
ָהם ,ו ֲ
ְאָמר ל ֶ
ישׁ ִתּיקוּ .ו ַ
שׁ ָתּעִיִ ,א ְ
ְנוּתיה ָקא ִמ ְ
ַמרָם?! ָס ְברֵי ִ -בּג ֵ
ֶבּן ע ְ
יֹאמר ,עֲשׂוּ
ַ
ְקרַע לָנוּ ֶאת ַהיָּם ,וְהוֹרִיד לָנוּ ֶאת ַה ָמּןִ .אם
הוֹצִיאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,ו ָ
אֹתהּ ,כִּי
ַשׁנוּ ָ
ִשׁ ַמע לוֹ?! )שם( "עָלֹה ַנ ֲעלֶה וְיָר ְ
ָקי ַע ,לֹא נ ְ
ֻסלָּמוֹת וַעֲלוּ ָלר ִ
אָמרוּ ,לֹא נוּכַל ַלעֲלוֹת ֶאל ָהעָם ,כִּי
שׁר עָלוּ עִמּוֹ ְ
ָשׁים ֲא ֶ
ְה ֲאנ ִ
יָכוֹל נוּכַל לָהּ ,ו ָ
ַבּי ֲחנִינָא ַבּר ָפּ ָפּאָ ,דּ ָבר גָּדוֹל ִדּ ְבּרוּ
אָמר ר ִ
ָחזָק הוּא ִמ ֶמּנּוּ"ַ .

תּ ְקרִי
שׁ ָעה" ,כִּי ָחזָק הוּא ִמ ֶמּנּוּ" ,אַל ִ
אוֹתהּ ָ
ְמ ַר ְגּלִים ְבּ ָ
ִביָכוֹל ֲא ִפלּוּ ַבּ ַעל ַה ַבּיִת ֵאין יָכוֹל
" ִמ ֶמּנּוּ"ֶ ,אלָּא " ִמ ֶמּנּוּ"  -כּ ְ
לְהוֹצִיא ֵכּלָיו ִמ ָ
שּׁם :
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
1

