בס"ד

בולעטין  - 221 #שבט 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 ערכין דף יג/א
אותו זמן לשנה הבאה  -שהוא שלש )ועשרים( באדר עלה עזרא
מבבל ועלה ירושלים בחדש החמישי שאיחר במהלך הדרך מחדש
אדר עד חדש אב:
כלב כמה הוי בר תמנין נכי תרתין  -והקשה רבינו אלחנן והא מנין לנו
שבשנה שניה דווקא היה כלב בן מ' שנה דאז הוה כי עבר ישראל אל
הירדן בר תמנין נכי תרין שמא התחיל שנת הארבעים ואחד שלו
ובשילוח מרגלים היה בסוף הארבעים שהרי שנות כלב לא מצינו
וכשעברו ישראל את הירדן הוה בר תמנין נכי חד ומנא להש"ס הא
דז' כיבשו וז' חילקו ואמר רבי דלא בא הכתוב לסתום אלא לפרש
דמה לנו לשנות כלב אם לא להודיענו בודאי שז' כיבשו וז' חילקו:
מאי כדי לשבת סימנא בעלמא  -הכא מפרש מעיקרא דכדי שבת סימנא
בעלמא אבל במנחות פרק התכלת )דף מט :ושם( לא אמר הכי עד
דבמסקנא דקאמר התם אמר רבינא לרב אשי הני ששה שבעה הוו דהא
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איכא צפרא דחד בשבתא דווקא נקט לשבת וה"פ אם היו ב' ימים ראש
השנה ביום החמישי וביום ששי ביום הראשון יבקרו התמיד שהוא
ארבעה ימים קודם שחיטתו של ה' בשבת ושל יום שהוא שני לר"ה יבקרו
ביום שני שהוא ד' ימים קודם שחיטתו וכן של שבת מבקרו ביום ג' ופריך
שבעה הוו דהא איכא צפרא דחד בשבתא שגם הוא טעון ביקור ד' ימים
קודם שחיטתו וא"כ היאך יפחתו מז':
ומוסיפין עד עולם עד כמה אמר רב הונא ואמרי לה כו'  -ואמר רבי דהא
ודאי פשיטא שיוכלו להוסיף עד העולם אלא בעי עד כמה יהא הידור
מצוה וא"צ לחפש יותר אחר כהנים אמר רב הונא עד ק"כ דהא אשכחן
בקרא )דה"ב ה( שחפשו אחרי ק"כ כהנים לתקוע בחצוצרות ולא יותר אי
נמי דהא פשיטא דאין מוסיפין עד העולם שאם יוסיפו יותר עירבוב קלא
אמר רב הונא עד ק"כ כהנים יכול להוסיף דהא אשכחנא בקרא דלא
חיישינן לעירבוב קלא:
תוספות ערכין דף יט/ב
רגלים פרט לבעלי קבין  -הקשה רבינו אלחנן היכי משמע מהכא דרגל
קרי עד האיסתוירא ודילמא היינו טעמא שאינו יכול לישען עליו ואפי'
קרית נמי רגל עד הארכובה וכי קא ממעטינן נמי בחגיגה פ"ק )דף ג.
ושם( חיגר וסומא מפני שאינו יכול לילך ולישען בלי מקל ותירץ דהתם
בחגיגה איכא שני דרשות מרגלים דחדא דריש חיגר וסומא מטעם שאינן
יכולין לילך ולישען בלא שום דבר אע"פ שיש להם רגל ובחדא דריש
רגלים פרט לבעלי קבין מטעם שאין לו רגל:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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