בס"ד

בולעטין  -232 #טבת 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 סנהדרין אות )רטו(
אָמר
ַבּה[ַ ,
אָמר )רבא( ]ר ָ
יהם" )איכה ב(ַ ,
)רטו( שם " ָפּצוּ ָע ַליִ ְך ִפּ ֶ
שׁ ִביל
שׁ ִביל[ ָמה ִה ְקדִּים ֵפּ"א ְל ַעיִ"ן? ִבּ ְ
יוֹחנָן) ,מפני( ] ִבּ ְ
ַבּי ָ
רִ
ֵיהם) .תהלים יד(
שּׁלֹּא רָאוּ ְבּעֵינ ֶ
יהםַ ,מה ֶ
אָמרוּ ְבּ ִפ ֶ
שׁ ְ
ְמ ַר ְגּלִיםֶ ,
אָמר
ַבּה[ַ ,
אָמר )רבא( ]ר ָ
ֶחם ,ה' לֹא ָקרָאוּ"ַ ,
ַמּי אָכְלוּ ל ֶ
"אֹ ְכלֵי ע ִ
ֶחם,
ָאל ,טוֹעֵם ַטעַם ל ֶ
ִשׂר ֵ
שׁל י ְ
ַח ָמן ֶ
יוֹחנָן ,כָּל ָהאוֹכֵל ִמלּ ְ
ַבּי ָ
רִ
ֶחם" .ה' לֹא
ָאלֵ ,אינוֹ טוֹעֵם ַטעַם ל ֶ
ִשׂר ֵ
שׁל י ְ
ַח ָמן ֶ
וּשׁ ֵאינוֹ אוֹכֵל ִמלּ ְ
ֶ
ַמּדֵי
אָמרֵ ,אלּוּ ְ -מל ְ
מוּאל ַ
וּשׁ ֵ
אָמרֵ ,אלּוּ ַ -ה ַדּיָּנִיןְ ,
ָקרָאוּ"  -רַב ַ
ֶסת ַהגְּדוֹלָה ְמנָאוּם[:
ְשׁי ְכּנ ֶ
אַשׁי ,אַנ ֵ
אָמר רַב ִ
ִתּינוֹקוֹתִ ] .מי ְמנָאָן? ַ
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
1

