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  ד"בס

  ק" לפג"מש תאייר -248  #בולעטין
  תקן חטא המרגליםלו, הצלת ישראל מעצת מרגליםלמען העולמי וועד 

, קור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושהעארגון מוקדש ל
 ורר על ולע,)ל"ובא עלינו כל הצרות רח, מקדשות וגלינו מארצינו' שעל ידיהם נחרב ב(

יחד הקדוש , )ענף ארץ ישראל(ב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוקדושת 
והשכינה אין שורה , ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה

שנאמר , מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . בחוץ לארץ
ויתקיים , כל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד ושמצל "וכאמרם ז, וירשתה וישבת בה

 ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל יֶכםֵקֱאלֹ 'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי") 'ה ,יב( דבריםבנו הפסוק 
  א"נזכה לביאת המשיח בבו, "ָׁשָּמה ּוָבאָת ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו ֶאת

  .ק"לפ" ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל"שנת 
   העולמי למען הצלת ישראלוועדיצא על ידי 

  תקן חטא המרגליםלו, מעצת מרגלים
 משה ויקרא )טז פסוק יג פרק( במדבר י"רשכמו שכתוב 

  .מרגלים מעצת יושיעך יה - עליו תפללה -' וגו להושע
  ארץ ישראל, באר שבע

  

 א/א על מסכת שבועות דף טז"חדושי הרשב
שעתה  וקדשה רב  הונא  אמר  בכל  אלו  קסבר  קדושה  ראשונה  קדשה  ל...  

. נ  סבר  קדושה  ראשונה  לשעתה  ולא  קידשה  לעתיד  לבא"ור,  לעתיד  לבא
אלא  שבקדושה ,  דשה  לעתיד  לבאנחמן  דלא  ק'  ל  כר"ואוקימנא  כתנאי  וקי

ל "רבנן  ס,  יוסי  דסדר  עולם'  כ  רבנן  ור"שניה  שקדשה  עזרא  איפלגו  ג
שני )  ו"ו  הט"תוספתא  תרומות  פ(דקדושה  שלישית  אית  להו  וכדתניא  

סאין  אחת  של  חולין '  קופות  אחת  של  חולין  ואחת  של  תרומה  ולפניהם  ב
  לתוך  חולין  נפלו ואחת  של  תרומה  ונפלו  אלו  לתוך  אלו  אני  אומר  חולין

] אלו  עוברין)  [כל  שעה('  ומייתינן  לה  בפ,  ותרומה  לתוך  תרומה  נפלה
ואמרינן  אי  אמרת  בשלמא  אכילת  פרס  דאורייתא  היכי )  א,  פסחים  מד(

, כלומר  שאין  אומרים  להקל  בדאורייתא  אלא  בדרבנן,  אמרינן  שאני  אומר
) א,  פא(הערל  '  וביבמות  פ,  ופרקינן  הנח  לתרומה  בזמן  הזה  דרבנן

' ור,  ריש  לקיש  סבר  תרומה  בזמן  הזה  דרבנן,  יוחנן  וריש  לקיש'  איפלגו  ר
י  מההיא "ואקשינן  עליה  דר,  יוחנן  סבר  תרומה  בזמן  הזה  דאורייתא
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ודחינן  ההיא  דרבנן  ואנא ,  ברייתא  דשתי  קופות  תרומה  בזמן  הזה  דרבנן
דתניא  בסדר  עולם  אשר  ירשו  אבותיך  וירשתה  קדושה ,  יוסי'  דאמרי  כר

נ "וה,  יוסי'  ומאן  הוא  סדר  עולם  ר,  שונה  ושניה  יש  לה  שלישית  אין  להרא
י  אית  ליה  תרומה  בזמן  הזה "דר)  ב,  מד(יוצא  דופן  '  אמרינן  בנדה  בפ

ל  אי "י  ור"וכיון  דאיפלגי  בה  ר,  דאורייתא  אבל  חלה  דרבנן  כדאיתא  התם
יוסי  דפסיק '  יוחנן  וכר'  יוסי  אי  כרבנן  אפשר  לומר  דהלכה  כר'  הלכה  כר

, יבמות  לו(י  אלא  בתלתא  לחוד  "ל  לגבי  ר"דלית  הלכתא  כר,  יהו  כוותיהא
 :יוחנן שאמרתי' ל ומאותה דר"ד ז"וכן מצאתי גם להראב, )א
 
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


