בס"ד

בולעטין  -250 #תמוז תשמ"ג 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
ריטב"א על מסכת כתובות דף כה/א
 ...יש ספרים דגורסין דתניא כי תבואו יכול משנכנסו בה שנים או שלשה
מרגלים ת"ל בבואכם .ואין גרסא זו מכוונת דהא גבי חלה לא כתיב כי
תבואו ,וה"ג לה יכול משנכנסו לה וכו' ת"ל בבואכ' ופי' ז"ל כיון )דשוה(
]דשינה[ ביאה זו לגמרי לכתוב בבואכם ]ולא כתב כי תבואו יכול משנכנסו
לה ב' וג' וכו'[:
בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם .כלומר וחיוב חלה נהי דהא
דתניא בכיבוש הארץ )נהגו( ]ותנו[ בה ארץ קודם כיבוש וחילוק היה
רובה ביד ישראל מ"מ בעינן שיהיה כל ישראל או רובם וכו' בארץ כמו
שהיה בזמן כיבוש וישיבה וכי אסקינהו עזרא לאו כולהו סליק אע"ג דחלה
נוהגת מן התורה בזמן כיבוש וחילוק לא נוהגת עכשיו כיון שאין רוב
ישראל עליה ואפי' ]למ"ד[ דתרומות ומעשרות נוהגין בה מן התורה
משום קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא וזו הכתוב הוא בחלה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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