בס"ד

בולעטין  - 218 #חשון תשמ"א 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 קידושין דף לז/ב
לא קירבו נסכים במדבר  -פי' עד שנתיישבו בא"י משום דכתיב בכל
מושבותיכם ואע"ג דכתיב גבי מילואים וזה אשר תעשה על המזבח
וכתיב בהו נסכים בעולת תמיד בקרבן ציבור הוא דהואי אבל קרבן יחיד
לא נתחייב בנסכים אלא מביאת הארץ ואילך ולאחר ירושה וישיבה ועל
כן לא נתחייבו בנסכים במדבר דאי נתחייבו שוב לא הפסיקו אפילו בגלגל
ור"ע סבר קירבו נסכים במדבר פי' ונסכים דכתיב בפ' שלח לך היינו נסכי
יחיד אף בבמת יחיד דאי להטעין נסכים לקרבן יחיד בבמה גדולה לא
איצטריך קרא שכבר טעונה ועומדת מזמן שהיו במדבר וא"כ מושב
דקאמר לא לאחר ירושה וישיבה קאמר שהרי במדבר הקריבום שהיה
קודם ולא בא אלא להתיר קרבן יחיד בבמת יחיד בביאתן לגלגל כל י"ד
שנה ובא הכתוב להטעינם נסכים:
הואיל ונאמרה ביאה בתורה סתם  -בפ' בהעלותך על בחדש הראשון פי'
רש"י דפרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת שאין מוקדם
ומאוחר בתורה ולמה לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל שכל
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ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד וא"ת
ולמה לא הקריבו וי"ל דסבירא להו כתנא דהכא דאמר שכ"מ שנאמר
ביאה אינו אלא אחר ירושה וישיבה ובפסח נאמר ביאה וא"ת א"כ היאך
הקריבו גם פסח זה וגם אותו פסח שעשו בימי יהושע קודם שנכבשה
ונחלקה הארץ וי"ל שעשו ע"פ הדיבור וא"ת כיון שמן הדין לא היה להם
לעשות מה גנות היה להם וי"ל דהיינו גנותם שנשתהו ליכנס לארץ עד מ'
שנה מפני עון מרגלים ולפיכך לא נצטוו ואם היו זוכים ליכנס לארץ מיד
היו מצווים מיד עוד י"ל דס"ל כי האי תנא דאמר דביאה הכתוב גבי
תפילין משמע עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ וכן משמע ביאה
דכתיב גבי פסח וא"ת א"כ למה לא עשו כי אם פסח אחד וי"ל לפי שהיו
רובם ערלים וכתיב )שמות יב( כל ערל לא יאכל בו והיינו גנותם ומ"מ
אינם חוטאים במה שלא עשו אותו דהא ערל אסור באכילת פסח וא"ת
למה לא מלו לפי שלא נשבה להם רוח צפונית כל ארבעים שנה שהיו
במדבר לפי שהיו נזופים בעון מרגלים וכן משמע במסכת חגיגה )דף ו:(.
]בכורים לא כ"ש כו'  -לית ליה השתא הך סברא דלעיל בכורים
דמתהניא לאלתר[ ת"י:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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