בס"ד

בולעטין  -229 #תשרי תשמ"ב 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 בבא בתרא אות )צט(
ְקה
ִת ַחלּ ָ
ָאלֶּה נ ְ
ָאלֶּה"  -וְל ֵ
אוֹמר" ,ל ֵ
שׁ ְמעוֹן ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֵ
ַבּי ִ
)צט( דף קיז ר ִ
ְאי ִמ ְצ ַריִם -
שׁנֵי ִמ ְקרָאוֹת ַהלָּלוַּ ,הא כֵּיצַד? ָהיָה ִמיּוֹצ ֵ
ְקיֵּים ְ
ָהאָרֶץְ ] ,כּדֵי ל ַ
נוֹטל ֶחלְקוֹ עִם ָבּ ֵאי
ְאי ִמ ְצ ַריִםָ ,היָה ִמ ָבּ ֵאי ָהאָרֶץ ֵ -
נוֹטל ֶחלְקוֹ עִם יוֹצ ֵ
ֵ
ְהוֹשׁ ַע ,וְָכלֵב -
וּמכָּאןְ .מ ַר ְגּלִים[  -י ֻ
נוֹטל ֶחלְקוֹ ִמכָּאן ִ
וּמכָּאן ֵ -
ָהאָרֶץִ .מכָּאן ִ
ָהם ֵחלֶק
ְקם )של מרגלים(ִ .מ ְתלוְֹננִים וַ ֲעדַת קֹרָח  -לֹא ָהיָה ל ֶ
ָטלוּ ֶחל ָ
נְ
ָבּאָרֶץ:
אָמר
ְקםְ .מנָא ַהנֵי ִמילִי? ַ
ָטלוּ ֶחל ָ
ְהוֹשׁ ַע וְָכלֵב נ ְ
]דף קיח ע"ב[ ְמ ַר ְגּלִים  -י ֻ
ִיהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְָכלֵב ֶבּן יְפוּנֶה ָחיוּ ִמן
ַאָמר ְקרָא) ,במדבר יד( "ו ֻ
עוּלָא ,דּ ַ
אַחרִינָא,
ְתיב ְק ָרא ֲ
ְהא כּ ִ
ֵימא ָחיוּ ַמ ָמּשׁ ,ו ַ
ָשׁים ָה ֵהם"ַ .מאי " ָחיוּ"? ִאיל ָ
ָה ֲאנ ִ
ִיהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן".
נוֹתר ֵמ ֶהם ִאישׁ ,כִּי ִאם ָכּלֵב ֶבּן יְפוּנֶּה ו ֻ
)במדבר כּו( "וְלֹא ַ
ָהם
ְקםִ .מ ְתלוְֹננִים וַ ֲעדַת קֹרָח  -לֹא ָהיָה ל ֶ
שׁ ָחיוּ ְב ֶחל ָ
ֶאלָּא ַמאי " ָחיוּ"? ֶ -
ָטלוּ
ְהוֹשׁ ַע ,וְָכלֵב נ ְ
ְה ַתְּניָאְ ,מ ַר ְגּלִיםִ ,מ ְתלוְֹננִים ,וַ ֲעדַת קֹרַח ,י ֻ
ֵחלֶק ָבּאָרֶץ .ו ַ
וּמר  -לֹא ַמ ִקישׁ
ַמ ַר ְגּלִיםַ .
שׁיָאַ ,מר ַ -מ ִקּישׁ ִמ ְתלוְֹננִים ל ְ
ְקם? לֹא ַק ְ
ֶחל ָ
1

ָפ ָחד.
ְבּר"  -זֶה ְצל ְ
אָבינוּ ֵמת ַבּ ִמד ָ
ְתְניָא) ,שם כּז( " ִ
ַמ ַר ְגּלִים .דּ ַ
ִמ ְתלוְֹננִים ל ְ
"וְהוּא לֹא ָהיָה ְבתוֹ ְך ָה ֵעדָה"  -זוֹ ֲעדַת ְמ ַר ְגּלִיםַ " ,הנּוֹ ֲעדִים עַל ה'" ֵ -אלּוּ
ַמ ַר ְגּלִים.
שׁ ָמעוַֹ .מר ַ -מ ִקּישׁ ִמ ְתלוְֹננִים ל ְ
ְמ ְ
ִמ ְתלוְֹננִיםַ " .בּ ֲעדַת קֹרַח"  -כּ ַ
ְמאן
ְאַבּיֵי ,וּל ַ
ְאָמר לוֹ רַב ַפּ ָפּא ל ַ
ִמ ַר ְגּלִים[ .ו ַ
וּמר  -לֹא ַמ ִקּישִׁ ] .מ ְתלוְֹננִים ל ְ
ַ
ְהוֹשׁ ַע וְָכלֵב וְיַרְתוּ לְכוּלָּה ֶארֶץ
ַמ ַר ְגּלִיםִ ,איכְפּוּל י ֻ
ְמ ִקּישׁ ִמ ְתלוְֹננִים ל ְ
דַּ
אַמרִינָן:
שׁ ַבּ ֲעדַת קֹרַח ַק ְ
אָמר לֵיהִּ ,מ ְתלוְֹננִים ֶ
ָאל? ַ
ִשׂר ֵ
יְ
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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