בס"ד

בולעטין  - 216 #אלול תש"מ 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
תוספות יבמות דף עב/א
לא נשבה להם רוח צפונית  -פי' בפני עצמה אבל אין לפרש דלא נשבה
כלל דהא אמר בסוף כל הגט )גיטין דף לא :ושם( ד' רוחות מנשבות בכל
יום ורוח צפונית מנשבת עם כולן שאלמלא כן אין העולם מתקיים:
נזופין היו  -אמר רבינו יצחק ממעשה מרגלים ולא כמו שפירש
בקונטרס ממעשה העגל שהרי מחל להם הקב"ה ואמר להם סלחתי
שאחר כך נעשה משכן והבשרה שכינתו ביניהם:
דלא ניבדור ענני כבוד  -לא משום דתקיפה דנוחה היא וטוב לנחבים
אלא שמפזרת העננים והעת יפה כדאמר )מגילה דף כח (:בעיא
שמעתתא צילותא כיומא דאסתנא וכתיב נמי )איוב לז( מצפון זהב יאתה
זהב לשון אורה כמו המריקין זהב )זכריה ד( וכן פירש מנחם ואף לפי
המדרש כן הוא דדרשינן )בב"ב דף כה (:שמזלת הזהב לפי שמפזרת את
העננים והגשמים נעצרים והתבואה ביוקר ולכך הזהב בזול:
1

ומדבריהם גזרו עליהם  -והא דאמר בנגמר הדין )סנהדרין דף מד (.עכן
משוך בערלתו היה ומפיק ליה מקרא אסמכתא בעלמא היא והא דאמר
בפרק קמא דשבועות )דף יג (.דמשוך ערלה בכרת היינו שלא מל כלל.
מיתיבי כו' .דמשוך אוכל בתרומה אע"ג דצריך שימול מדרבנן מפני
שנראה כערל לא אסרוהו בתרומה ולפי הספרים דגרסי לימא מסייע ליה
צ"ל דמשמע ליה אוכל מן התורה אבל מדרבנן אסור כדמוכח ]ברייתא[
דקתני צריך שימול:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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