בס"ד

בולעטין  - 175 #ניסן תשל"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
תוי"ט על מסכת פסחים פרק ז משנה ד
)ד( חמשה דברי באין בטומאה  -עיין במשנה ד' פ"ג דמנחות ופי' הר"ב
דבקרבנות צבור כתיב אלה תעשו לה' במועדיכם .ובברייתא מנין לעומר
ושתי לחם האמורים בת"כ ואינן אמורים בפרשת פנחס ת"ל בשלהי
ההיא פרשתא דשור או כשב וידבר משה את מועדי ה' הכתוב קבעו
מועד אחד לכולן .ובגמרא עביד צריכותא דתמיד ופסח דפי' הר"ב רפ"ו
צריכי דתמיד תדיר וכליל .ופסח ענוש כרת .וקרבנות צבור ה"א דוקא
הבאין לכפר ואי אשמעינן עומר ושתי הלחם ה"א משום דבאין להתיר
אלימי .ונראה דלחם הפנים א"צ קרא כלל דכתיב ביום השבת ביום
השבת חד לגופי' וחד לטומאה א"נ דאתיא במה הצד מבינייהו ומה
שכתב הר"ב דמנינא למעוטי חגיגת רגלים כו' כדרך שאינה דוחה את
השבת כדנפקא לן בגמרא פ"ו דף ע' ע"ב דאמר קרא )ויקרא כג( וחגותם
אותו חג לה' שבעת ימים בשנה שבעה שמנה הוו דבחג הסוכות כתיב
אלא מכאן לחגיגה שאינה דוחה את השבת:
1

ושעירי ר"ח  -פי' הר"ב דצריכא למתני משום דלא כתיב ביה מועד.
ואע"ג דבפ' פנחס כתיב נמי ר"ח ה"א דאלה תעשו לה' במועדיכם דכתיב
בסוף פ' פנחס לא קאי אר"ח אלא אשאר י"ט דכתיבי בתריה דאקרו רגל
דה"נ לא קאי אשבת ותמיד דמצריכין להו קראי כדלעיל כן כתב התוס'.
ובגמרא קמ"ל דר"ח אקרי מועד כדאביי דאמר אביי קרא עלי מועד
לשבור בחורי )איכה א( ופירוש רש”י תמוז דשלוח מרגלים מצויי מליוה
וכלו מ' דידהו בט"ב בפ' בתרא דתענית והוקבע להם בו בכייה לדורות
ויום עבור החודש קרוי מועד עד כאן .וכתבו התוספות תימא ולתני שעיר
ר"ח ולא לתני אידך:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

