בס"ד

בולעטין 2#

וועד למען קדושת ארץ ישראל
ארגון מוקדש לעורר על מצות ישוב ארץ ישראל ,שעל ידי זה נזכה
בקרוב לביאת המשיח בב"א

חודש חשון תשמ"ח
מה ביאתן לארץ שנים מס' רבוא אף יציאת מצרים שנים מס' רבוא,
כן לימות המשיח בששים רבוא
תלמוד בבלי וירושלמי
במסכת סנהדרין דף קיא/א :כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים
ממשפחה אמר ריש לקיש דברים ככתבן אמר ליה רבי יוחנן לא ניחא ליה למרייהו
דאמרת להו הכי אלא אחד מעיר מזכה כל העיר כולה ושנים ממשפחה מזכין כל
המשפחה כולה יתיב רב כהנא קמיה דרב ויתיב וקאמר דברים ככתבן אמר ליה רב
לא ניחא ליה למרייהו דאמרת להו הכי אלא אחד מעיר מזכה כל העיר ושנים
ממשפחה מזכין כל המשפחה חזייה דהוה קא חייף רישיה וסליק ויתיב קמיה דרב
אמר ליה ולא תמצא בארץ החיים אמר ליה מילט קא לייטת לי אמר ליה קרא
קאמינא לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה תניא רבי סימאי אומר נאמר
ולקחתי אתכם לי לעם ונאמר והבאתי אתכם מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ
מה ביאתן לארץ שנים מששים ריבוא אף יציאתן ממצרים שנים מששים ריבוא
אמר רבא וכן לימות המשיח שנאמר וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ
מצרים.
ברש"י סנהדרין דף קיא/א

דברים ככתבן  -שלא ימלטו אלא אחד מעיר ושנים
ממשפחה:
ולקחתי אחד מעיר  -בשביל חסיד אחד שבעיר ,אקח( את
כל העיר כולה:
חזייה  -רב לרב כהנא:
א

דקא חייף רישיה  -חופף ראשו ומעדן בעצמו ,בשעה שהיה לו ללמוד תורה:
לא תמצא בארץ החיים  -משמע שמקללו ,לא תבוא לעולם הבא:
נאמר  -בפרשת וארא ולקחתי אתכם לי לעם וכתיב בתריה והבאתי אתכם אל
הארץ:

מה ביאתם לארץ שנים מששים רבוא  -שלא נשתיירו מששים
רבוא שיצאו ממצרים אלא שני אנשים ,יהושע וכלב ,כדאמרינן בבבא
בתרא בפרק יש נוחלין )קכ"א ,א( לא נגזרה גזרה לא בפחות מעשרים
ולא ביותר מששים שנה ,בהנך נמי ,ששים רבוא שנמנו במדבר לא
אחשוב לא פחות מבן עשרים שנה ויותר מששים:
אף יציאתן ממצרים שנים מששים רבוא  -שמכל ששים רבוא שהיו
במצרים לא נשתייר מהם אלא שנים בלבד ,ואותם שנים של ששים רבוא עלו
]לששים רבואות שיצאו אחד מששים רבוא שהיו בהם[ והשאר מתו כולם
בשלשת ימי אפילה ,שלא יהיו מצרים רואין במפלתן של ישראל:

וכן לימות המשיח  -שלא ישארו מכל ששים
רבוא אלא שנים:
וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים  -עניים ושפלים יהיו כימי
עלותה מארץ מצרים:

וועד למען קדושת ארץ ישראל
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