בס"ד

בולעטין  - 202 #תמוז 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 נדה דף מז/א
 ...חייבת בחלה ואינה נפסלת בטבול יום דברי ר"מ ור' יהודה ר' יוסי
ור"ש פוטרין מן החלה סברוה מאן דאמר תרומה דאורייתא חלה
דאורייתא מאן דאמר תרומה דרבנן חלה דרבנן אי אמרת בשלמא קסבר
רבי יוסי חלה בזמן הזה דרבנן אתי דמוע דרבנן ומפקע חלה דרבנן אלא
אי אמרת חלה דאורייתא אתי דמוע דרבנן ומפקע חלה דאורייתא ודלמא
קסבר רבי יוסי תרומה בזמן הזה דאורייתא וחלה דרבנן וכדאהדר רב
הונא בריה דרב יהושע דאמר רב הונא בריה דרב יהושע אשכחתינהו
לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי אפילו למ"ד תרומה בזמן הזה דרבנן חלה
דאורייתא שהרי שבע שכבשו ושבע שחלקו נתחייבו בחלה ולא נתחייבו
במעשר ואמינא להו אנא אפילו למ"ד תרומה בזמן הזה דאורייתא חלה
דרבנן דתניא אי בבואכם יכול משנכנסו לה שנים ושלשה מרגלים ת"ל
בבואכם בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם וכי אסקינהו עזרא
לא כולהו סלוק :משנה משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל פגה
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עודה תנוקת בוחל אלו ימי נעוריה בזו ובזו אמרו אביה זכאי במציאתה
ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה
איזהו סימנין ר' יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד ר"ע אומר
משיטו הדדים בן עזאי אומר משישחיר הפיטומת רבי יוסי אומר כדי
שיהא נותן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהא לחזור :גמרא פגה עודה
תנוקת כדכתיב התאנה חנטה פגיה בוחל אלו ימי הנעורים כדתנן
התאנים משיבחלו ואמר רבה בר בר חנה אמר רב משילבין ראשיהן
ואיבעית אימא מהכא ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי צמל כמ"ד
יצתה מלאה :ואיזהו סימנים ר' יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט :אמר
שמואל לא משיעלה הקמט ממש אלא כדי שתחזיר ידיה לאחוריה
ונראית כמי שיעלה הקמט תחת הדד שמואל בדק באמתיה ויהב לה ד'
זוזי דמי בושתה שמואל לטעמיה דאמר שמואל לעולם בהם תעבודו
לעבודה נתתים ולא לבושה שמואל מייחד להן רב נחמן מחליף להן רב
ששת מסר להן לערבי ואמר להן אזדהרו מישראל:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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