בס"ד

בולעטין  - 194 #חשון תשל"ט 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 סנהדרין דף קד/ב
 ...אמר לו אחד מהם לחבירו גמל שמהלכת לפנינו סומא באחת מעיניה
וטעונה שתי נודות אחת של יין ואחת של שמן ושני בני אדם המנהיגים
אותה אחד ישראל ואחד נכרי אמר להן ]שבאי[ עם קשה עורף מאין אתם
יודעין אמרו לו גמל מעשבים שלפניה מצד שרואה אוכלת מצד שאינה
רואה אינה אוכלת וטעונה שתי נודות אחת של יין ואחת של שמן של יין
מטפטף ושוקע ושל שמן מטפטף וצף ושני בני אדם המנהיגים אותה
אחד נכרי ואחד ישראל נכרי נפנה לדרך וישראל נפנה לצדדין רדף
אחריהם ומצא כדבריהם בא ונשקן על ראשן והביאן לביתן ועשה להן
סעודה גדולה והיה מרקד לפניהם ואמר ברוך שבחר בזרעו של אברהם
ונתן להם מחכמתו ובכל מקום שהן הולכים נעשין שרים לאדוניהם ופטרן
]והלכו[ לבתיהם לשלום בכה תבכה בלילה שתי בכיות הללו למה אמר
רבה אמר רבי יוחנן אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני בלילה
על עסקי לילה שנאמר ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה
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ההוא אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו )היום( ]הלילה[ ליל תשעה באב
היה אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל אתם בכיתם בכיה של חנם ואני
אקבע לכם בכיה לדורות דבר אחר בלילה שכל הבוכה בלילה קולו נשמע
דבר אחר בלילה שכל הבוכה בלילה כוכבים ומזלות בוכין עמו דבר אחר
בלילה שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדו מעשה באשה אחת
שכנתו של רבן גמליאל שמת בנה והיתה בוכה עליו בלילה שמע רבן
גמליאל קולה ובכה כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו למחר הכירו בו תלמידיו
והוציאוה משכונתו ודמעתה על לחיה אמר רבא אמר רבי יוחנן כאשה
שבוכה על בעל נעוריה שנאמר אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה
היו צריה לראש אמר רבא אמר רבי יוחנן כל המיצר לישראל נעשה ראש
שנאמר כי לא מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקל ארצה זבולון
וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים אמר רבא
אמר רבי יוחנן כל המציק לישראל אינו עיף לא אליכם כל עוברי דרך אמר
רבא אמר רבי יוחנן
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קד/ב
מכאן לקובלנא מן התורה כל עוברי דרך אמר רב עמרם אמר רב עשאוני
כעוברי על דת דאילו בסדום כתיב וה' המטיר על סדום ואילו בירושלים
כתיב ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה וגו' וכתיב ויגדל עון בת עמי
מחטאת סדום וכי משוא פנים יש בדבר אמר רבא אמר רבי יוחנן מדה
יתירה היתה בירושלים שלא היתה בסדום דאילו בסדום כתיב הנה זה
היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה וגו'
ואילו בירושלים כתיב ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן סלה כל אבירי ה'
בקרבי כאדם שאומר לחברו נפסלה מטבע זו פצו עליך פיהם אמר רבא
אמר רבי יוחנן בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים שאמרו
בפיהם מה שלא ראו בעיניהם אוכלי עמי אכלו לחם ה' לא קראו אמר
רבא אמר רבי יוחנן כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחם ושאינו
אוכל מלחמן של ישראל אינו טועם טעם לחם ה' לא קראו רב אמר אלו
הדיינין ושמואל אמר אלו מלמדי תינוקות מי מנאן אמר רב אשי אנשי
כנסת הגדולה מנאום אמר רב יהודה אמר רב בקשו עוד למנות אחד
באה דמות דיוקנו של אביו ונשטחה לפניהם ולא השגיחו עליה באה אש
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מן השמים ולחכה אש בספסליהם ולא השגיחו עליה יצאה בת קול
ואמרה להם חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני
חשוכים מי שהקדים ביתי לביתו ולא עוד אלא שביתי בנה בשבע שנים
וביתו בנה בשלש עשרה שנה לפני מלכים יתיצב ]בל יתיצב[ לפני
חשוכים ולא השגיח עליה יצאה בת קול ואמרה המעמך ישלמנה כי
מאסת כי אתה תבחר ולא אני וגו' דורשי רשומות היו אומרים כולן באין
לעולם הבא שנאמר לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה
מחוקקי מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועעי לי
גלעד )ולי מנשה( זה אחאב שנפל ברמות גלעד מנשה כמשמעו אפרים
מעוז ראשי זה ירבעם דקאתי מאפרים יהודה מחוקקי זה אחיתופל
רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים במשפט
זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום אמרו לו אינם
עומדין בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים )מרגלים אין להם חלק
לעולם הבא שנאמר וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני
ה' וימותו בעולם הזה במגפה לעולם הבא( דור המדבר אין להם חלק
לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו דברי
רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר אספו לי חסידי כורתי
בריתי עלי זבח עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס עליהם
הארץ בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא דברי רבי עקיבא רבי
אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל :גמרא
תנו רבנן דור המבול אין להם חלק לעולם הבא שנאמר וימח את כל
היקום אשר על פני האדמה וימח את כל היקום בעולם הזה וימחו מן
הארץ לעולם הבא דברי רבי עקיבא רבי יהודה בן בתירא אומר לא חיין
ולא נדונין שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם לא דין ולא רוח דבר אחר
לא ידון רוחי שלא תהא נשמתן חוזרת לנדנה רבי מנחם בר יוסף אומר
אפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא מחזיר נשמות לפגרים מתים נשמתן
קשה להם בגיהנם שנאמר תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם
תנו רבנן דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש
ברוך הוא ומה כתיב בהם בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוה עליהם
וכתיב שורו עבר ולא יגעיל תפלט פרתו ולא תשכל וכתיב ישלחו כצאן
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עויליהם וילדיהם ירקדון וכתיב ישאו בתוף וכנור וישמחו לקול עוגב וכתיב
יבלו ימיהם בטוב ושנותם בנעימים וכתיב וברגע שאול יחתו והיא גרמה
שאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו מה שדי כי נעבדנו ומה
נועיל כי נפגע בו אמרו כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמים יש לנו
נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן אמר הקדוש ברוך הוא בטובה
שהשפעתי להן בה מכעיסין אותי ובה אני דן אותם שנאמר ואני הנני
מביא את המבול מים רבי יוסי אמר דור המבול לא נתגאו אלא בשביל
גלגל העין שדומה למים ]שנאמר ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו[
לפיכך דן אותן במים שדומה לגלגל העין שנאמר נבקעו כל מעינות תהום
רבה וארבות השמים נפתחו אמר רבי יוחנן דור המבול ברבה קלקלו
וברבה נידונו ברבה קלקלו שנאמר וירא ה' כי רבה רעת האדם וברבה
נידונו שנאמר כל מעינות תהום רבה אמר רבי יוחנן שלשה נשתיירו מהם
בלועה דגדר וחמי טבריא ועיניא רבתי דבירם כי השחית כל בשר את
דרכו על הארץ אמר רבי יוחנן מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על
בהמה והכל על אדם ואדם על הכל אמר רב אבא בר כהנא וכולם חזרו
חוץ מתושלמי ויאמר ה' לנח קץ כל בשר בא לפני אמר רבי יוחנן בא
וראה כמה גדול כחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם
עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל שנאמר כי מלאה הארץ חמס
מפניהם והנני משחיתם את הארץ וכתיב החמס קם למטה רשע לא
מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם אמר רבי אלעזר מלמד
שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו רבונו של
עולם לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נה בהם )ואף על נח נחתם
גזר דין שנאמר ולא נח בהם( תנא דבי רבי ישמעאל אף על נח נחתך גזר
דין אלא שמצא חן בעיני ה' שנאמר נחמתי כי עשיתם ונח מצא חן בעיני
ה' וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ כי אתא רב דימי אמר אמר הקדוש
ברוך הוא יפה עשיתי שתקנתי להם קברות בארץ מאי משמע כתיב הכא
וינחם ה' וכתיב התם וינחם אותם וידבר על לבם ואיכא דאמרי לא יפה
עשיתי שתקנתי להם קברות בארץ כתיב הכא וינחם וכתיב התם וינחם
ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו אלה תולדות נח ]נח איש צדיק
תמים היה בדורותיו[ אמר רבי יוחנן בדורותיו ולא בדורות אחרים וריש
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לקיש אמר בדורותיו כל שכן בדורות אחרים אמר רבי חנינא משל דרבי
יוחנן למה הדבר דומה לחבית של יין שהיתה מונחת במרתף של חומץ
במקומה ריחה נודף שלא במקומה אין ריחה נודף אמר רבי אושעיא משל
דריש לקיש למה הדבר דומה לצלוחית של פלייטון שהיתה מונחת במקום
הטנופת במקומה ריחה נודף וכל שכן במקום הבוסם וימח את כל היקום
אשר על פני האדמה אם אדם חטא בהמה מה חטאה תנא משום רבי
יהושע בן קרחה משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה
לימים מת בנו עמד )ובלבל( ]ופזר[ את חופתו אמר כלום עשיתי אלא
בשביל בני עכשיו שמת חופה למה לי אף הקדוש ברוך הוא אמר כלום
בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה
למה לי מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים דרש רבי יוסי דמן קסרי
מאי דכתיב קל הוא על פני מים תקולל חלקתם בארץ מלמד שהיה נח
הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה ואם לאו הקדוש ברוך הוא
מביא עליכם את המבול ומקפה נבלתכם על המים כזיקין שנאמר קל הוא
על פני מים ולא עוד אלא שלוקחין מהם קללה לכל באי עולם שנאמר
תקולל חלקתם בארץ לא יפנה דרך כרמים מלמד שהיו מפנים דרך
כרמים אמר לו ומי מעכב אמר להם פרידה אחת יש לי להוציא מכם ,וכו'.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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