בס"ד

בולעטין  -292 #טבת תשמ"ז 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
שיטה מקובצת מסכת כתובות דף כה/א
) ...המשך מגליון הקודם( וז"ל הרמב"ן ז"ל .מאי לאו ליוחסין לא לתרומה איכא
דק"ל ולמ"ד מעלין מתרומה ליוחסין כיון דאסקינהו לתרומה אתי לאסוקי
ליוחסין ותפשוט מהא למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין דמנשיאות כפים נמי
מעלין .ואיכא למימר אין הכי נמי דתפשוט לההיא סברא אי נמי אף על
גב דמיבעיא לן בין למ"ד מעלין בין למ"ד אין מעלין כי איפליגו רב חסדא
ורב אבינא בה אליבא דמ"ד אין מעלין מתרומה ליוחסין פליגי אבל למ"ד
מעלין כיון דלתרומה מסקינן ליוחסין נמי ולא דייק אלא מעלין מתרומה
ליוחסין פלוגתא דתנאי היא .ומשום דכיון דהכי דחי' הכא לא לתרומה
ומני רבנן היא דאמרי אין מעלין מתרומה ליוחסין אבל מנשיאות כפים
דכ"ע אין מעלין ליוחסין לדבר המביאה לידי יוחסין קאמר כנ"ל .ואיכא
דסבר כיון דאנן לתרומה מסקינן ליה ולא ליוחסין לא איכפת לן .וקשה לן
דהא אקשינן לעיל ואי ס"ד מעלין מנשיאות כפים ליוחסין כיון דפרשי
ידייהו אתו לאסוקינהו ואף על גב דלא אסקיניה .אבל לא חלוק גרנות.
פרש"י ז"ל דקסבר האי תנא כבוש יחיד לא שמיה כבוש הילכך תרומה
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דידהו לאו דאורייתא הוא .וקשיא לן וליהוי נמי דרבנן אמאי אין מעלין
מינה לדאורייתא דהא מסקינן מתרומה דרבנן לחלה דאורייתא .לאו
מילתא היא דשאני הכא כיון שבזמן שבית המקדש קיים דרבנן היא לא
דייקינה מה שאין כן בשאר תרומה בארץ ישראל דכיון שבית המקדש
קיים דאורייתא היא ולחומרא אזלינן בה .השתא נמי חמירא להו
כמעיקרא ,והא דאמרינן לעיל בדרבנן אכול בדאורייתא לא תכול ולא
חיישינן דילמא אתי לאסוקינהו מדרבנן של ארץ ישראל לשל תורה אריע
חזקייהו סמיך ליה והא דאמר רשב"ג אף אלכסנדרי' של מצרים אי קשיא
בראשונה מאי דהוה הוה לא תיקשי דהא קא משמע לן דאי איכא דוכתא
דקביעי האידנא בי דינא נשיאות כפים חזקה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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