בס"ד

בולעטין  -294 #אדר 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( בבואכם בביאת כלכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם
כלומר וחיוב חלה נהי דהא דתניא בכבוש הארץ ותנו בה ארץ קודם חלוק
וכבוש היה רובה ביד ישראל מ"מ בעי' שיהו כל ישראל או רובם בארץ
כמו שהיה בזמן כבוש וישיבה וכי אסקינהו עזרא לאו כלהו סליק הלכך
אע"ג דחלה נוהגת מן התורה בזמן כבוש וחלוק אינה נוהגת עכשו מן
התורה כיון שאין רוב ישראל עליה ואפי' למ"ד דתרומה ומעשרות נוהגין
בה מן התורה משום דקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא וזה הכתוב
הוא בחלה .בחזקת שהוא כהן או בחזקת שהוא גדול פי' לפי שהיה לו
שם כהן או שהיה הכהן עם הארץ שהגדול בתורה קודם כדאיתא במס'
מגילה וכדאמר רב קרא בכהנא .א"ל בחזקת שהוא כהן שקרא אחריו לוי
פי' ואמרי' במס' גיטין ]נט ב'[ אם אין שם כהן נתפרדה חבילה ופרש"י
שם שאין לוי קורא כלל ואתיא הא דהכא שפיר ורש"י ז"ל כתב שאין לוי
קורא שני אלא שלישי או ראשון או בשאר מקומות כפי מעלתו ולפי האי
פי' נמי אתיא שמעתין שפיר אבל יש שפי' נתפרדה חבילה שתקנו
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חכמים שיהא לוי קורא שני לעולם ואף עפ"י שאינו חשוב כישראל ואינו
קורא אלא לפי מה שראוי לפי מעלתו וגם אם ראוי לקרא שני קורא שני
ולאותו פי' יש לדחוק כאן דה"ק שקרא אחריו לוי בתורת לוי שהכיר בו
שהיה ישראל אחריו חשוב ממנו וכבר הארכתי בזה במסכת גיטין בס"ד
ושם כתבתי דעת מורי ז"ל דכשאין כהן או לוי קורא בכל מקום שירצו
ובלבד שיאמר אעפ"י שהוא כהן או אעפ"י שהוא לוי ולא חיישינן לנכנסים
שלא שמעו את הקריאה דאינהו מישל שיילי ואומרים להם ולפי זה הא
דגרסינן בתוספ' עיר שכלה כהנים שאין יודעין לקרא בתורה אלא כהנים
שקורא הכהן ז' פעמים יש לומר שזהו לפי מנהגם שלא היו קוראים איש
בשמו וכדמוכח שמעתא ולפי מנהגנו יכולין לקרוא כהן אחר כהן כשיאמרו
לכל אחד אף עפ"י שהוא כהן וכן היה עושה ז"ל כשהיו שם ב' כהנים
חתנים וכן היה נוהג בעצמו לקרא בתורה שלישי או בשאר מקומות וש"ץ
קורא אעפ"י שהוא לוי.ואם אין דוכן שם בטלה כהונה פי' במקום שאין
שם ב"ד שאין נשים בפי' חזקה ובעיירות שאין חלוק מתנות חזקה אם אין
שם גורן בטלה כהונה:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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