בס"ד

בולעטין  -237 #סיון 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 ערכין אות )ה(
ְמא ִמשּׁוּם
תּם" וְכוּ'ִ .מ ַמאי? ִדּיל ָ
ֶח ָ
שׁלֹֹּא נ ְ
יס ָקאֶ ,
)ה( שם ִפּ ְ
אַתּם ַדּ ֲא ַמר רַב ִה ְמנוּנָאֵ ,אין ַה ָקּדוֹשׁ
ַתּי לֹא ַמלְאָה ְס ָ
ְדּאַכ ִ
שֶׁנּ ֱא ַמר) ,איוב
ת ַמלֵּא ְסאָתּוֹ ֶ
תְּ
שִׁ
אָדם ַעד ֶ
ִפרַע ִמן ָה ָ
ָבּרוּ ְך הוּא נ ְ
אָמר רֵישׁ
דּ( " ִבּ ְמלֹאת ִס ְפקוֹ יֵצֶר לוֹ )אלא אמר רבי שמעון( ] ַ
שׂר ְפּ ָע ִמים
אוֹתי זֶה ֶע ֶ
אָמר ְקרָא) ,במדבר יד( "וַיְנָסוּ ִ
ָקישׁ[ ַ
לִ
אָמר
תְּניָא ַ
ֵיהם ְגּזָר ִדּין" ַ
תם ֶעל ֶ
ֶח ָ
שׁ ְמעוּ ְבּקוֹלִי" ַעל זֶה נ ְ
וְלֹא ָ
שׁל לָשׁוֹן
ַמה גָדוֹל כֹּחוֹ ֶ
ְאה כּ ָ
ְטא בֹא וּר ֵ
ְעזָר ֶבּן ַפּר ָ
ַבּי ֶאל ָ
רִ
שׁם רָע ַעל
שׁהוֹצִיאוּ ֵ
וּמה ְמ ַר ְגלִים ֶ
ָהרָעִ ] ,מָנלָן[? ִמ ְמ ַר ְגלִיםַ .
ַמה
אַחת כּ ָ
שׁם רָע ַעל ֲח ֵבריוֹ ַעל ַ
ַא ָבנִיםָ .כּ ְך מוֹצִיא ֵ
ֵעצִים ו ֲ
ַבּי ֲחנִינָא ַבר ַפּ ָפּאַ .דּ ֲא ַמר
ְמא ִמשּׁוּםם ְדּר ִ
ַמהִ .מ ַמאי? ִדּיל ָ
וְכ ָ
שׁ ָעה
אוֹתה ָ
ַבּי ֲחנִינָא ַבר ַפּ ָפּא ָדּ ַבר גָּדוֹל ִדּ ְבּרוּ ְמ ַר ְגלִים ְבּ ָ
רִ
1

תּ ְקרֵי כִי ָחזָק הוּא
ְתיב) ,שם יג( "כִּי ָחזָק הוּא ִמ ֶמּנּוּ" ]אַל ִ
ִדכ ִ
ִביָכוֹל ֲא ִפלּוּ ַב ַעל ַה ָבּיִת ֵאין יָכוֹל לְהוֹצִיא
ִמ ֶמּנּוּ ֶאלָּא ִמ ֶמּנּוּ[ .כּ ְ
אָמר ְקרָא,
ָקישׁ ַ
אָמר רֵישׁ ל ִ
ַבה[ ַ
אָמר )רבא( ]ר ָ
שׁם ֶאלָּא ַ
ֵכלָיו ִמ ָ
ֵפה
ָעה ַב ָמג ָ
ִיאי ִדּ ַבּת ָהאָרֶץ ר ָ
ָשׁים מוֹצ ֵ
)שם יד( "וַיָמוּתוּ ָה ֲאנ ִ
שׁהוֹצִיאוּ":
ִפנֵי ה' ַעל ִדּ ַבּת ָהאָרֶץ ֶ
לְ
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

