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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"בלהחזרת כל אח, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספר דברים פרק יא
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרשת בא–) ליאסקא(ספר ישמח ישראל 
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, הי לארצינו הקדוש"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                        

 ספר שמות פרק ג
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 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                        

 ה ג דין הלכות ברכת המזון" סימן כ–ספר כל בו 
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א 

  ד"בס

  1 #בולעטין
  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  ח"מתש תשריחודש 

 íéøùò ìéâî äìòîì àåáø íéùù
çéùîä úåîé úìçúá õøàì åñðëé  

  ל"מדרשי חז

  , רבוא'אף יציאת מצרים שנים מס רבוא' מה ביאתן לארץ שנים מס
  כן לימות המשיח בששים רבוא

סימאי  אומר '    תניא  ר:וזה  לשונו,    רמז  תקיח-  פרק  ב  -ילקוט  שמעוני  הושע  ב
ונתתי '  אתכם  אל  הארץ  וגו  ונאמר  להלן  והבאתי'  נאמר  ולקחתי  אתכם  לי  לעם  וגו

' אותה  לכם  מקיש  יציאתם  ממצרים  לביאתם  לארץ  מה  ביאתן  לארץ  שנים  מס
מה '  וכתיב  וענתה  שמה  כימי  נעוריה  וגו,  ב  רבוא'    שנים  מס  אף  יציאת  מצריםארבוא

כן  לימות  המשיח  בששים רבוא  '  רבוא  וכניסתן  לארץ  בס'  יציאתם  ממצרים  בס
  .רבוא

אמר , מה ביאתם לארץ שנים מששים רבוא אף יציאתם ממצרים שנים מששים רבוא
  רבא וכן לימות המשיח

והוצאתי  אתכם  מתחת :  שונווזה  ל  רמז  קעז  -  פרק  ו  -ילקוט  שמעוני  שמות  ב
סבלות  מצרים  בראש  השנה  בטלה  עבודה  מאבותינו  במצרים  אתיא  סבילה  סבילה 
', כתיב  הכא  והוצאתי  אתכם  מתחת  סבלות  מצרים  וכתיב  התם  הסירותי  מסבל  וגו

ויוסף  יצא  בראש  השנה  מבית  האסורין  כתיב  תקעו  בחדש  שופר  וכתיב  בתריה  עדות 
סימאי  אומר '  ר,  ם  וכתיב  הסירותי  מסבל  שכמוביהוסף  שמו  בצאתו  על  ארץ  מצרי

                                                 
  .י"רש, ריבוא שיצאו ממצרים אלא שני אנשים יהושע וכלב'  שלא נשתיירו מס)א
  . והשאר מתו כולם בשלשת ימי אפילה)ב
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 ל"דברים קדושים מרבינו האלשיך הקדוש זצ

א 

דברים ברורים ומזהירים כנתינתן 
ך הקדוש "מרבינו האלשי, מסיני

בספרו תורת משה פרשת כי , ל"זצ
  .)ח-ח פסוקים ו"פרק כ(תבוא 

אם  תצטרך  לצאת  חוץ  לארץ 
אל ,  להרויח  טרף  ביתך

, תחוש  תאכל  מתחת  החצונים  ותפרוש  הקדושה  ממך  או  שטומאה  תדבק  בך
כן  ברוך ,  ר  ברוך  אתה  בבואך  לארץ  כי  אתה  בא  אל  הקדושהכי  הנה  כאש

ובמה  תדע  כי ,  אתה  בצאתך  שלא  תוסר  קדושה  ממך  כי  גם  שם  ברוך  תהיה
, כבקודם'  נגפים  לפניך  וכו'  הנה  אם  יקומו  אויביך  עליך  בצאתך  יתנם  ה,  כן

  ואין  זה  רק  הוראה  כי  מלאכיו  יצוה  לך  לשמרך
  :ולהפיל את אויביך  

, שלא  תצא  חוץ  לארץ  לבקש  מזונך
כי  אם  שכון  בארץ  הקדושה  ובטח 

אתך '  וזהו  יצו  ה.  מלהטיב  לך  שם'  כי  לא  יגעל  בך  ה,  ועשה  טוב'  בה
והסר  מלבך  דבר  שקר  לומר  כי  יותר ,  אלהיך  נותן  לך'  בארץ  אשר  ה'  כו

ומה  אם  בחוץ ,  כי  הלא  שא  נא  קל  וחומר  ואמור,  יבורך  גבר  בחוץ  לארץ
מה ,  די  הדר  בה  דומה  כמי  שאין  לו  אלוה  מתפרנס  איש  ישראללארץ  שיהו

. אלהיו  עמו  שיפרנסהו  בה  אם  יבטח  בו'  גם  עתה  בארצו  יתברך  אשר  בה  ה
אתך '  לומר  הלא  ודאי  הוא  כי  יצו  ה,  אתך  את  הברכה'  וזהו  אומרו  יצו  ה

' והיכן  הוא  אתך  הלא הוא בארץ אשר ה',  כלומר  בהיותו  אתך  את  הברכה  וכו
ואמר  באסמיך  לומר  אל  תעש לך חשבונות לומר איזה הדרך ,    לךאלהיך  נותן

 .'או יאמר ברוך אתה בבואך וכו

 ,צתיזאת ע, ועם כל זה
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א 

  ד"בס

  ק"ג לפ" תשכתשרי - 1 #בולעטין 
  תקן חטא המרגליםלו, וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהארגון מוקדש לע
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , ל מצות שבתורה זו שקולה כנגד כשמצוהל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
  העולמי למען הצלת ישראלוועד יצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 -' וגו להושע משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 
  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה

  ארץ ישראל, באר שבע
 

  הקדמה
קדושת  ארץ  ישראל  וגודל  עון  המרגלים מעלת  בו  יבואר  גודל  

בואר  כל  הפסוקים  והמפרשים וי,  שדברו  סרה  על  ארץ  ישראל
תינו  הקדושה  בענין  המרגלים  מה  שגרמו  עם  לשון רהמובאים  בתו

מרגלים "  ונבאר  מה  שכתוב  בתורה  ,הרע  שדברו  על  ארץ  ישראל
שכל  אחד ,    שזה  סובב  על  כל  אחד  מישראל  עד  ביאת  הגואל"אתם

לבוא מחשבות  טהורות  הוא  נגד  ארצינו  הקדושה  ואינו  חושב  אשר  
 ,מב  פרק  בראשית(תורה  הקדושה  צווחת  ואומרת    ה,לארץ  ישראל

הם  גלגולים ו,  ָּבאֶתם  ָהָאֶרץ  ֶעְרַות  ֶאת  ִלְראֹות  ַאֶּתם  ְמַרְּגִלים)  'ט
  . הוא וארץ ישראלאמהמרגלים וכל אלו שדברו סרה נגד הקדוש ברוך

                                                 
לאחרונה  יצאו  אנשים  בני  בליעל  שלוחי  המרגלים  ואומרים  שהיום  נסתלקה  שכינה  מארץ  ישראל  כל )   א

רי בדעו  נאמנה  שהם  אפיקורסים  גמורים  ואינם  מודים  בדת,  ושכל  העולם  כולו  שוה  לארץ  ישראלעיקר  
  .עיין שם' מבואר לקמן בפרק אל כ"חז
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א 

  ד"בס

  ק" לפד"נתש לולאחודש  - 84 #גליון 
מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

שכל היהודים יעלו ויבואו לגור בארצינו עורר מוקדש לעולמי ארגון 
  א"בבצדקינו ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , הקדושה

------------------------------------------------------  
 גולה מיהודה לגליל או מגליל אדם כשהוא

בשעה שהוא , אין זה קרוי גולה, ליהודה
 גולה מארץ ישראל לחוצה לארץ קרוי גולה

,  בשעה שישראל שרויים על אדמתם-
  הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם

ושומע קולם
תני  רבי  שמעון  בר  1

אדם  כשהוא :  יוחאי
ו גולה  מיהודה  לגליל  א

אין  זה ,  מגליל  ליהודה
בשעה ,  קרוי  גולה

שהוא  גולה  מארץ 
ישראל  לחוצה  לארץ 

מדרש   (קרוי  גולה
 ).שמואל פרק ח

בשעתא .  תפלה 2
דישראל  שראן  בארעהון 

קודשא  בריך  הוא 
, משתעשע  בגנתיה
, וקריב  לגבייהו  דישראל

ושמע  קליהון  ואשתבח 
: תרגום  הזוהר.  [בהו

בשעה  שישראל 
, שרויים  על  אדמתם

ש  ברוך  הוא הקדו
קרוב  אליהם  ושומע 

' זוהר  חלק  ג].  (קולם
 ).'ז עמוד א"דף רס

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד
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א 

  ד"בס

  ק" לפד"נתש לולאחודש  - 84 #גליון 
מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

שכל היהודים יעלו ויבואו לגור בארצינו עורר מוקדש לעולמי ארגון 
  א"בבצדקינו ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , הקדושה

------------------------------------------------------  
 גולה מיהודה לגליל או מגליל אדם כשהוא

בשעה שהוא , אין זה קרוי גולה, ליהודה
 גולה מארץ ישראל לחוצה לארץ קרוי גולה

,  בשעה שישראל שרויים על אדמתם-
  הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם

ושומע קולם
תני  רבי  שמעון  בר  1

אדם  כשהוא :  יוחאי
ו גולה  מיהודה  לגליל  א

אין  זה ,  מגליל  ליהודה
בשעה ,  קרוי  גולה

שהוא  גולה  מארץ 
ישראל  לחוצה  לארץ 

מדרש   (קרוי  גולה
 ).שמואל פרק ח

בשעתא .  תפלה 2
דישראל  שראן  בארעהון 

קודשא  בריך  הוא 
, משתעשע  בגנתיה
, וקריב  לגבייהו  דישראל

ושמע  קליהון  ואשתבח 
: תרגום  הזוהר.  [בהו

בשעה  שישראל 
, שרויים  על  אדמתם

ש  ברוך  הוא הקדו
קרוב  אליהם  ושומע 

' זוהר  חלק  ג].  (קולם
 ).'ז עמוד א"דף רס

  העולמי למען מצוות ישוב ארץ ישראל וועד

 1

  ד"בס

  ק" לפג"נש תשבט - 365  #בולעטין
  תקן חטא המרגליםלו, הצלת ישראל מעצת מרגליםלמען העולמי וועד 

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהעארגון מוקדש ל
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
   העולמי למען הצלת ישראלוועדיצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

  רמז תתצא - פרק א -ילקוט שמעוני איוב 
כתוב  במגלת (ה  עולם  חדש  אמר  רבי  כל  מי  שנאמר  בו  היה  רא.  איש  היה  בארץ  עוץ

בו  ביום  דרש  רבי  יהושע  בן  הורקנוס  לא  עבד  איוב  את  המקום ).  איש  יהודי'  אסתר  בפ
ועדיין  הדבר  שקול  אם  אני  מצפה  לו  או  איני ,  אלא  מאהבה  שנאמר  הן  יקטלני  לא  איחל

ל  מי "אמר  ריב.  ל  עד  אגוע  לא  אסיר  תומתי  ממני  ללמד  שמאהבה  עשה"ת,  מצפה  לו
יך  רבי  יוחנן  בן  זכאי  שהיית  אומר  כל  ימיך  לא  עבד  איוב  אלא  מיראה יגלה  עפר  מעינ

. שנאמר  וירא  אלהים  וסר  מרע  והרי  יהושע  תלמיד  תלמידך  לימד  שמאהבה  עשה
ף "ד  אל"וכל  היכא  דכתיב  בלמ,  ו  כתיב"ד  וא"ף  אי  בלמ"ד  אל"וליחזי  להאי  קרא  אי  בלמ

ב  ומלאך  פניו  הושיעם לא  הוא  אלא  מעתה  בכל  צרתם  לא  צר  הכי  נמי  דלא  הוא  והכתי
תניא  רבי  אומר  נאמר .  באהבתו  ובחמלתו  הוא  גאלם  אלא  לאו  משמע  הכי  ומשמע  הכי

, ירא  אלהים  באברהם  ונאמר  ירא  אלהים  באיוב  מה  להלן  מאהבה  אף  כאן  מאהבה
מאי  איכא  בין  עושה  מיראה  לעושה ,  והתם  גופיה  מנלן  דכתיב  זרע  אברהם  אוהבי

בי  שמעון  בן  אלעזר  גדול  העושה  מאהבה  יותר  מן איכא  בינייהו  הא  דתני  ר,  מאהבה
כתיב  הכא  ועושה  חסד ,  העושה  מיראה  שזה  תלו  לו  לאלף  דור  וזה  תלו  לו  לאלפים  דור

וכתיב  התם  ולשומרי  מצותיו  לאלף  דור  האי  לדסמיך  ליה  והאי ,  לאלפים  לאוהבי
לוי ר  "מסייע  לרבי  לוי  בר  חמא  דא,  משה  כתב  ספרו  ופרשת  בלעם  ואיוב.  לדסמיך  ליה

וכתיב  התם ,  כתיב  הכא  ועושה  חסד  לאלפים  לאוהבי,  בר  חמא  איוב  בימי  משה  היה
משה  כתב  ספרו .  ולשומרי  מצותיו  לאלף  דור  האי  לדסמיך  ליה  והאי  לדסמיך  ליה
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ERETZ ISRAEL 
BULLETIN 365 

 
WORLD ALLIANCE FOR THE CORRECTION  

OF THE SIN OF THE SPIES 
 

“LIVING IN ERETZ ISRAEL IS THE EQUIVALENT OF ALL THE 
MITZVOT OF THE TORAH”  (SIFRE, PARASHAT REE) 

LEARN THE LESSON AND DO NOT FOLLOW ON THE FOOTSTEPS OF THE SPIES 
FROM THE BOOK ZION TODAY 

 
In Em Habanim Smeicha the point is reiterated and emphasized: 

the initial awakening for the Redemption (geula) is destined to come 
from us, here on earth. 

 
The Chafetz Chaim in 1890 observed signs of such an awakening 

in the purchase (by Jews expelled from Moscow) of large parcels of 
land in Eretz Yisroel, and their subsequent aliya. He urged his family, if 
at all possible, to buy land and move to Eretz Yisroel, because the 
times appear to be those preceding the advent of Mashiach. (Michtevei 
heChafetz Chaim, p. 44) 

 
The Chazon Ish also perceived in the settling of the Land, a 

movement to expedite Redemption. (See Igros Chazon Ish, 10 Tammuz 
5700) 

 
…'She is Zion and no one asks for her' (Yirmiyahu 30). The 

implication is that Zion needs to be asked for." (Rosh Hashana 
30)."Happy is he who waits to arrive and see the rise of your light, over 
him your dawns shall break" (from Rabbi Yehuda Halevi's "Zion Won't 
You Inquire", lamentations for Tisha B'Av). 

 
…"Consider the bravery of the seven bnei yeshiva who founded 

Nachlat Shiva in the western part of Yerushalayim. They were 
surrounded by wild animals and thieves. What of Meah Shearim, in the 
city's north and Beis Yisroel, Mishkenos, Even Yisroel to the east? And 
the tremendous courage to found the first colony, Petach Tikva, out in 
the barren wilderness, until then home only to wild beasts and bandits. 

 
 

PLEASE HASHEM SAVE US FROM THE SIN OF THE SPIES WHO SPOKE LASHON 
HARA AGAINST ERETZ ISRAEL. LET US CORRECT THE SIN OF “THEY DESPISED 
THE DESIRABLE LAND” (TEHILLIM 106) FOR IN THIS WAY WE BRING CLOSER 
THE COMPLETE GEULA WHEN YOUR NAME WILL BE SANCTIFIED IN THE 
WORLD AND YOUR NATION ISRAEL SHALL BE EXALTED AND YOUR BEIT HA 
MIKDASH REBUILT MAY THIS BE SOON IN OUR DAYS, AMEN YEHI RATZON 
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WORLD ALLIANCE FOR THE CORRECTION  

OF THE SIN OF THE SPIES 
 

“LIVING IN ERETZ ISRAEL IS THE EQUIVALENT OF ALL THE 
MITZVOT OF THE TORAH”  (SIFRE, PARASHAT REE) 

LEARN THE LESSON AND DO NOT FOLLOW ON THE FOOTSTEPS OF THE SPIES 
FROM THE BOOK ZION TODAY 

 
In Em Habanim Smeicha the point is reiterated and emphasized: 

the initial awakening for the Redemption (geula) is destined to come 
from us, here on earth. 

 
The Chafetz Chaim in 1890 observed signs of such an awakening 

in the purchase (by Jews expelled from Moscow) of large parcels of 
land in Eretz Yisroel, and their subsequent aliya. He urged his family, if 
at all possible, to buy land and move to Eretz Yisroel, because the 
times appear to be those preceding the advent of Mashiach. (Michtevei 
heChafetz Chaim, p. 44) 

 
The Chazon Ish also perceived in the settling of the Land, a 

movement to expedite Redemption. (See Igros Chazon Ish, 10 Tammuz 
5700) 

 
…'She is Zion and no one asks for her' (Yirmiyahu 30). The 

implication is that Zion needs to be asked for." (Rosh Hashana 
30)."Happy is he who waits to arrive and see the rise of your light, over 
him your dawns shall break" (from Rabbi Yehuda Halevi's "Zion Won't 
You Inquire", lamentations for Tisha B'Av). 

 
…"Consider the bravery of the seven bnei yeshiva who founded 

Nachlat Shiva in the western part of Yerushalayim. They were 
surrounded by wild animals and thieves. What of Meah Shearim, in the 
city's north and Beis Yisroel, Mishkenos, Even Yisroel to the east? And 
the tremendous courage to found the first colony, Petach Tikva, out in 
the barren wilderness, until then home only to wild beasts and bandits. 

 
 

PLEASE HASHEM SAVE US FROM THE SIN OF THE SPIES WHO SPOKE LASHON 
HARA AGAINST ERETZ ISRAEL. LET US CORRECT THE SIN OF “THEY DESPISED 
THE DESIRABLE LAND” (TEHILLIM 106) FOR IN THIS WAY WE BRING CLOSER 
THE COMPLETE GEULA WHEN YOUR NAME WILL BE SANCTIFIED IN THE 
WORLD AND YOUR NATION ISRAEL SHALL BE EXALTED AND YOUR BEIT HA 
MIKDASH REBUILT MAY THIS BE SOON IN OUR DAYS, AMEN YEHI RATZON 

א 

  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
  #1גליון 

ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר עורר על קדושת תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל , )ענף ארץ ישראל(במדרש תלפיות 

, )ז"דף נ (םובספר חרדי. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, המיחד קרקע לאשתו למזונותיה
ל "וכאמרם ז, שנאמר וירשתה וישבת בה, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ק"ס לפ"תשתשרי חודש 

  היה ראוי להכניסן לארץ מיד לולא חטא המרגלים
  בתבערה  היו א  כי  טעם  ובתבערה  ובמסה  בעבור  כי"  ואמר  ר-כד  -כב    ן  על  דברים  פרק  ט  פסוק  כא"רמבב

הזכיר  להם  כי  הייתם  מקציפים  את  השם  בנסיון  אשר  נסיתם  בתבערה ,  העם  כמתאוננים  מנסים  השם  בתואנות
ולא  לקחתם  מוסר  ויפה  פירש  והנה  החטא  לנסות  את  השם  הוא  חטא ,  כאשר  עשיתם  כבר  פעם  אחרת  במסה

על  כן  החזיר ,  שר  נסיתם  במסהאלהיכם  כא'  לא  תנסו  את  ה)  לעיל  ו  טז(כאשר  הזהיר  ממנו  ,  גדול  ואשמה  רבה
כי  בו  ישלים ,  בעבור  העון  הגדול,  אותו  להם  בכאן  וכך  הזכיר  פעם  אחרת  חטא  המרגלים  בקצרה

  לרמוז על תלונותיהם קודם מתן תורה, ואמר מיום דעתי אתכם' ממרים הייתם עם ה
תורה  תכופים  בזמן   כשם  שהיו  כל  השאר  יציאת  מצרים  וקריעת  ים  סוף  ומתן  -והבאתי  אתכם  אל  הארץ  )  ח(
ומצינו  דוגמתן  ארבע  לשונות  של  גאולה  לעתיד  לבא ,  כן  היה  ראוי  להכניסן  לארץ  מיד  לולא  חטא  המרגלים,  קרוב

והוצאתים  מן  העמים  וקבצתים  מן  הארצות  והביאותים  אל  אדמתם  ורעיתים  אל )  יחזקאל  לד(והוא  שאמר  הנביא  
וכן  שכר  הצדיקים  נמשל  לכוס  הוא  שנאמר .    כוסות  בפסח'ל  ד"לשונות  אלו  תקנו  לנו  רז'  וכנגד  ד,  הרי  ישראל

) ישעיה  סו(וכתיב  ,  כוס  ישועות  אשא)  שם  קטז(מנת  חלקי  וכוסי  וכתיב  '  ה)  שם  טז(כוסי  רוויה  וכתיב  )  תהלים  כג(
ולא  ישקו  אותם  כוס )  ירמיה  טז(וכתיב  ,  למען  תינקו  ושבעתם  משוד  תנחומיה  והכונה  בו  כוס  של  תנחומין

והטעם  בזה  לפי  שעתיד ,  ל  לגמור  את  ההלל  בכוס  רביעי  ולהתחיל  בו  שפוך  חמתך"ו  לנו  רזותקנ,  תנחומים
וכתיב ,  קח  את  כוס  היין  החמה)  שם  כה(ה  להשקות  לרשעי  העולם  ארבע  כוסות  של  פורענות  הוא  שכתוב  "הקב

ויין '    כוס  ביד  הכי)  תהלים  עה(וכתיב  ,  ורוח  זלעפות  מנת  כוסם)  תהלים  יא(וכתיב  ',  כוס  זהב  בבל  ביד  ה)  שם  נא(
 :חמר מלא מסך

כאדם  הנשבע  שנושא  את  ידיו  אל ,    דברה  תורה  כלשון  בני  אדם  ודרך  משל  הוא- אשר  נשאתי  את  ידי  
ל  על  דרך  האמת  נשאתי  את  ידי  שהרימותי  זרוע "ן  ז"וכתב  הרמב  :כי  אשא  אל  שמים  ידי)  דברים  לב(וכן  ,  השמים

ואין ,  די  שאשא  היד  הגדולה  אל  שמים  להיות  בה  לעולם  החייםוכן  כי  אשא  אל  שמים  י,  עזי  אלי  שאתן  להם  הארץ
וירם  ימינו  ושמאלו  אל  השמים  מן  הענין  הזה  כי  הוא  נאמר  במלאך  לבוש  הבדים  שנשבע  בחי  העולם )  דניאל  יב(
 :כ"ע

 מורשה  ולא  ירושה  לרמוז  שלא  יהיו  יורשים  אותה  לפי  שעתידין  היו  יוצאי  מצרים  למות  במדבר  אבל  יהיו 
) דברים  לג(וכן  יש  לפרש  בפסוק  ,  ותה  לבניהם  ובניהם  יכנסו  לארץ  ולא  הם  ולכך  הזכיר  לשון  מורשהמורישים  א

מורשה  ולא  אמר  ירושה  כי  היה  במשמע  שהתורה  לא  תהיה  ירושה  כי  אם  לאותו  הדור  תורה  צוה  לנו  משה
כי  גם  הדורות ,  יךושננתם  לבנ)  שם  ו(שקבלוה  בלבד  ועל  כן  אמר  מורשה  שצריך  להורישה  לבניהם  וכענין  שכתוב  

ואת  אשר )  שם  כט(ל  שם  היו  וכענין  שכתוב  "ועל  דעת  רז,  העתידים  חייבים  הם  בקיום  התורה  כאותם  שקבלוה
' המבטיח  אני  ה'  כי  כן  התחיל  בלשון  הזה  ובא  ולמד  אני  ה'  והנה  הבטחה  זו  סיים  בה  אני  ה.  איננו  פה  עמנו  היום

  :המקיים

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | טויד | ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל  זוהר ארץ ישראל

 1

  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   48  #גליון

כמו ומצות ישוב ארץ ישראל קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
כמבואר במדרש  ו שקולה כנגד כל מצות שבתורהמצות ישוב ארץ ישראלל "שאמרו חז
מיחד יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל ה, )ענף ארץ ישראל(תלפיות 

מצות , )ז"דף נ (ובספר חרדים. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, קרקע לאשתו למזונותיה
   .שנאמר וירשתה וישבת בה, עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  ק" לפג"סתש לולאחודש 

מרידה בארץ ישראל ושני החטאים נוקבין ' וחטא מרגלים שהי
 נמחל והולכין על כל ימי שפלותינו בגלות וביום הכפורים

  עיקר חטא העגל
 ו באב " לט-שפת אמת ליקוטים 

 .ו באב"ה לט"ב
, ו  באב  מאי  טעמא  יום  שהותרו  השבטים  לבא  זה  בזה"כט'  סוף  תענית  לא  היו  ימים  טובים  כו'  בגמ

וקשה  כיון  דאמרינן  מאי  דרש  שלא  ינהג  הדבר  רק  באותו  הדור  אם  כן  מעולם  לא  נאסרו  השבטים  רק 
ובאמת  מצאתי  כן  בפירוש ,  ו  באב  נתחדש  הדור"ודוחק  לפרש  דבט,  הזהאותו  הדור  ומה  שמחה  ביום  

אבל  נראה ,  בבא  בתרא  עיין  שם  אבל  דוחק  הוא  דמה  שמחה  שייך  בהסתלקות  דור  הראשון'  ם  במס"רשב
ה  עמהם  כן  בני  יוסף "דבאמת  חכמי  הדור  התירו  כמו  שחדשו  האיסור  על  ידי  נשיאי  ישראל  שהסכים  הקב

, ט"כמו  כן  כוונו  דור  השני  לדרוש  להתיר  מכאן  ולהבא  והסכימו  עמהם  מן  השמים  ולזה  קבעוהו  יו,  דוברים
 .ל"י שם בתענית כנ"וכן יתכן לומר בכוונת רש

אלו  היו  עוונות  הגדולים  שבישראל  חטא  העגל '  ו  באב  כמו  ביום  הכפורים  נראה  דב"ט  בט"יו'  ומה  שהי
מרידה  בארץ  ישראל  ושני  החטאים  נוקבין  והולכין  על '  יוחטא  מרגלים  שה,  מרידה  בלוחות  והתורה'  שהי

ו  באב  נמחל  חטא  המרגלים  שכלו "ובט,  כל  ימי  שפלותינו  בגלות  וביום  הכפורים  נמחל  עיקר  חטא  העגל
ו  באב "ושמחת  ט,  ולכן  שמחת  יום  הכפורים  נשאר  גם  עתה  שאין  לנו  שיור  רק  התורה  הזאת,  מתי  מדבר

ויתכן  גם  כן  שלכן  הנשים  יוצאות  במחולות ,  דש  נהפך  לאבלרק  בזמן  המקדש  ועתה  שמחת  המק'  הי
ובארץ  ישראל ,  אלו  החטאים  נשתנו  הנשים  למעליותא  כדאיתא  שלא  רצו  ליתן  נזמיהם'  שאחר  שבב

איתא  גם  כן  שהנשים  חבבו  את  הארץ  עיין  שם  גבי  בנות  צלפחד  לכן  מתפארים  בזה  בחור  שא  עיניך 
ואפשר  שתעטרנו  כמו  שאמרו .  להם'    קלקלו  בהזהב  שהישתעטרנו  בזהובים  רמז  כמו  ודי  זהב  שהם  לא

אם  כן  כשהאנשים  מתכשרין  במה  שכבר ,  במקום  שבעלי  תשובה  עומדין  אין  צדיקים  גמורים  יכולין  לעמוד
  .נכשלו הזכות גדול יותר וזהו שתעטרנו

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
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  בעזרת השם יתברך

  ' בראשית יום א- 1 #גליון 
  הצלת ישראל מעצת מרגליםול, קרב הגאולה שלימהוועד העולמי ל

  מבשרת ציון
  דף היומי על ארץ ישראל

הגליונות האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית 
  וקדושת ארצינו הקדושה, ונחמת ציון, המקדש השלישי

  ללמוד וללמד עניני ארץ ישראל היומי, ום מהשבועסידרנו לכל יום וי
  דבר יום ביומו 

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מלוקט מדברי חז
  ה"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ומספרי מוסר וספרי ח

ל כמבואר במדרש תלפיות שהשכינה אין ומצות ישוב ארץ ישראקדושת  ורר עללעארגון מוקדש 
ושמצוה זו , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . שורה בחוץ לארץ

  א"לביאת המשיח בבבקרוב ממש נזכה שקולה כנגד כל מצות שבתורה ועל ידי זה 
  ארץ ישראל', עיר הקודש טברי

  חביבה עלי ארץ ישראל
שאני  הוא  שהתרתי  אותה ?  למה,    יותר  מן  הכלארץ  ישראלבה  עלי  חבי:  אמר  הקדוש  ברוך  הוא

 ).תנחומא מסעי(
אכניס את ישראל שהם , וישראל חביבים עלי, הארץ חביבה עלי: אמר הקדוש ברוך הוא למשה

  ).במדבר רבה כג(לארץ שחביבה עלי , חביבים עלי

  בית המקדש
 ליעקב הוא ברוך הקדוש שהראה מלמד, יעקב ויצא
 נורא מה ויאמר ויירא. ובנוי וחרב בנוי המקדש בית

, אלקים בית אם כי זה אין. בנוי זה, הזה המקום
 ומשוכלל בנוי, השמים שער וזה. חרב זה הרי

  )ויצא פסיקתא: (לבוא לעתיד
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  ד"בס

  ק"ח לפ"חודש תשרי תשמ - #1גליון 
מצוות למען העולמי וועד 

  ישראלישוב ארץ 

שכל היהודים יעלו ויבואו לגור עורר מוקדש לעולמי ארגון 
ידי זה נזכה בקרוב לביאת משיח ועל  , בארצינו הקדושה

  א"בבצדקינו 
------------------------------------------------------  

  עליהארץ חביבה 
חביבה  עלי :  אמר  הקדוש  ברוך  הוא 1

שאני ?  למה,  ארץ  ישראל  יותר  מן  הכל
 ).תנחומא מסעי(הוא שהתרתי אותה 

: אמר  הקדוש  ברוך  הוא  למשה 2
וישראל  חביבים ,  הארץ  חביבה  עלי

אכניס  את  ישראל  שהם  חביבים ,  עלי
במדבר  רבה (לארץ  שחביבה  עלי  ,  עלי
 ).כג

  צוות ישוב ארץ ישראלהעולמי למען מ וועד



ליקוט ספרים וקול קורא'ס על ארץ ישראל | יז זוהר ארץ ישראל

 1

  בעזרת השם יתברך

  'היום בראשית  - 5 # גליון
  הצלת ישראל מעצת מרגליםול, קרב הגאולה שלימהוועד העולמי ל

  מבשרת ציון
  דף היומי על ארץ ישראל

האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית גליונות ה
  וקדושת ארצינו הקדושה, ונחמת ציון ,השלישיהמקדש 

  ארץ ישראל היומיללמוד וללמד עניני , ום מהשבועלכל יום ויסידרנו 
   דבר יום ביומו

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מלוקט מדברי חז
  ה"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ומספרי מוסר וספרי ח

השכינה אין של כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוב ארץ ישראקדושת  ורר עללעארגון מוקדש 
שמצוה זו ו, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . שורה בחוץ לארץ

  א"לביאת המשיח בבבקרוב ממש נזכה ל ידי זה  ועשקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ארץ ישראל', עיר הקודש טברי

  ציון אבלי מנחם הנביא' ישעי
:ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ַהֶּצֶדק ִעיר ָלְך ִיָּקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְּכַבְּתִחָּלה ְויֲֹעַצִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה ׁשְֹפַטִיְך ְוָאִׁשיָבה: כו פסוק 'א פרק ישעיה ספר  

  ?שעדיין משיח לא בא, מי מעכב את הגאולה שלימה
  ]רכד[ אות -ספר מנורת המאור 

  ]:רכד[פרק שלישי 
', משפט'על  כן  קרא  שם  כסאו  ,  וא  דבר  המשפט כמה  הוא  חביב  לפני  הקדוש  ברוך  ה

בתורה  ובנביאים :  רבי  יעקב  אומר).  טו,  תהלים  פט('  צדק  ומשפט  מכון  כסאך':  שנאמר
ובכתובים  מצינו  שהקדוש  ברוך  הוא  מזהיר  על  המשפט  וסמך  לו  את  החסד  מכאן  ואת 

' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו': דכתיב? בתורה מנין. הצדקה מכאן
  :שנאמר, את החסד? ומה דבר עליו; )יט, בראשית יח(' וגו' לעשות צדקה

עשה  חסד  משפט '  כי  אני  ה':  דכתיב?  ובנביאים  מנין).  כ,  מיכה  ז('  וגו'  תתן  אמת  ליעקב'
  :'ט מכון כסאךצדק ומשפ': דכתיב? בכתובים מנין). כג, ירמיה ט(' וצדקה בארץ

התורה  והמשפט :  ואלו  הן.  'עז'שהוא  אחד  משלשה  דברים  הנקראים  ,   גדול  הוא  המשפט
  :ואומר) יא, תהלים כט(' וגו' עז לעמו יתן' ה': דכתיב? תורה מנין. והמלך המשיח

, תהלים  צט('  ועז  מלך  משפט  אהב':  דכתיב?  המשפט  מנין).  ה,  משלי  כד('  גבר  חכם  בעוז'
  :דכתיב? מלך המשיח מנין). כט, שם סח('  אלהים זו פעלת לנועוזה': ואומר) ד
  ):ב, תהלים כא(' בעזך ישמח מלך' ה': וכתיב) ג, מיכה ה('' ועמד ורעה בעז ה'

ועז  מלך  משפט ':  הדא  הוא  דכתיב:  פרשת  ואלה  המשפטים,   וגרסינן  באלה  שמות  רבה
אם  אין  אתם  עושים ,  והרי  נתן  לכם  הקדוש  ברוך  הוא  את  תורת:  אמר  משה  לישראל',  אהב
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BS`D 
ERETZ ISRAEL    

BULLETIN 1 
“DWELLING IN ERETZ ISRAEL IS EQUIVALENT TO 

ALL THE MITZVOT OF THE TORAH” (SIFREI, PARASHAT REE) 

 
HASHEM LOVES MORE THAN ANYTHING  

THE JEWS OF ERETZ ISRAEL 
 
Said the Holy One Blessed be He: A small group in the Land of Israel is 

dearer to Me than a full Sanhedrin outside the Land. (Yerushalmi, Sanhedrin 
86) 
 

One should always live in the Land of Israel, even in a city where the 
majority are idol worshippers, and not in chutz laAretz, even in a city where the 
majority are Jews. (Kesubos 110); also included in the Rambam   (Hilchos 
Melachim Chapter 5) 
 

Rav Zera said: “Even the conversation of the sons of Eretz Israel is 
Torah” (Vayikra Rabba 34) 
 

All who live in Eretz Israel reside without sin (Ketuvot 101) 
 

"It is preferable to dwell in the deserts of Eretz Israel than the palaces of 
Chutz La Aretz" (Bereshit Rabba 39:8). 
 

"lf you desire to see the Presence of the Shechina in this world, study 
Torah in Eretz Israel." (Midrash Tehillim 105)  
 

There’s no happiness except in dwelling in Eretz Israel (Ohr ha Chayyim 
ha Kaddosh Devarim 26:I) 

 
Please Hashem, Be good to Me according to Your will, and grant me with 

compassion and kindness and as a free gift, that I will soon merit to come to Eretz 
Israel, to the Eretz ha Keddosha, the Land our forefathers inherited, the Land which 
all the authentic Tzaddikim, wished with all their soul and desired to be there, and 
most of them came there…  (Tefillah of  Rebbe Nachman of Bresslov) 
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  ד"בס

    26  #בולעטין
  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  נ"תש כסלוחודש 

  )13 (ארץ ישראל כל הדר ב- ענף

 דרוש - חלק א -ספר בינה לעיתים ) 11(
 ג לשבת תשובה 

. עירנו  בעונותינו  מלחמה  ורעב  וחלאים  רעיםלשבת  תשובה  אשר  אז  נתקבצו  ב'  דרוש  ג
תניא  ובעבור  תהיה ).  כ  א(נדרים  פרק  ואלו  מותרים  .  אלהיך  ההולך  לפניך  הוא  יהיה  עמך'  ה

מלמד  שהבושה  מביאה  לידי ,  )שם(לבלתי  תחטאו  .  זו  בושה,  )שמות  כ  יז(יראתו  על  פניכם  
ם  כל  המתבייש  לא אחרים  אומרי.  מכאן  אמרו  סימן  יפה  לאדם  שהוא  ביישן,  יראת  חטא

 :במהרה הוא חוטא וכל שאין לו בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני
מעיקר  פרטי  החיוב  אצל  הרופא  המבקר את החולה הוא להתווכח ולגלות דעתו על אותו 

אם  יש  שם  קדחת ,  בהכרת  מהות  החולי  ולקרא  לו  שם  בגדרו  האמתי'    הא-דברים  '  החולי  בד
 :ו רביעית או תמידית או דקה וכיוצאיומית או שלישית א

אם  מהלבנה  או  האדומה  או ,  לחקור  על  סבת  החולי  לידע  מאיזו  ליחה  גוברת  נתהוה'  הב
 :השחורה וכיוצא

או  אם ,  אם  יתרפא  בנקל  או  יתארך,  להגיד  וליעד  מה  שנראה  לו  יהיה  מהחולי  ההוא'  הג
נהגה  נכונה  להבריא  את לסדר  התרופות  הצריכות  ולתת  ה'  הד.  הוא  חולי  ממית  בלי  תרופה

 :החולה
אנוש  לשברך  נחלה '    כי  כה  אמר  ה-ה  רומז  לזה  באמרו  "ומצאתי  את  הנביא  ירמיהו  ע

המשיל  צרות  ישראל  לחולי ).  ירמיה  ל  יב  יג(מכתך  אין  דן  דינך  למזור  רפאות  תעלה  אין  לך  
אשר  קרא זה  שמו  ,  כי  לענין  שם  החולי  וגדרו.  צדדין  שאמרנו'  אשר  הוא  רע  ומר  בכל  הד,  כבד

המכה  שלך  באה ,  נחלה  מכתך,  ואם  לענין  הסבה.  שהוא  כאב  חזק  ועצום,  אנוש,  ת"לו  השי
שהחולי  הבא  בירושה  הוא ,  מסבה  קשה  וכבדה  והיא  היותה  דרך  נחלה  וירושה  מקדמוניך

אין  מי ,  הנה  אין  דן  דינך  למזור,  ואם  לענין  היעוד  והשפיטה  אם  תתרפא  או  לא.  קשה  כנודע
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