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  ד"בס

  ק" לפמ"תש כסלו - 207  #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 /י גיטין דף מו"רש

לעדה  הרעה  יצאו  יהושע )  במדבר  יד(  עשרה  דכתיב  גבי  מרגלים  -עדה  
  :וכלב

 
 א /ם בבא בתרא דף קיז"רשב

  כלומר  לבאי  הארץ  נתחלקה  הארץ  כפי -ליוצאי  מצרים  נתחלקה  הארץ  
חשבון  של  יוצאי  מצרים  שנטלוה  בתורת  ירושה  מאבותיהם  דלפי  חשבון 

לצאתם  ממצרים  נתחלקה  הארץ  כאילו הראשון  שנמנו  בשנה  שניה  
ירשוה  הן  עצמן  ומי  שהיה  לו  עתה  בביאת  הארץ  בן  אחד  נטל  כל  חלקו 

 :ומי שהיו לו עשרה בנים נמי לא נטלו בין כולם אלא חלק אחד
  בפנחס  בבאי  הארץ  באותו  מנין  דערבות  מואב  דכתיב  בהו -שנאמר  

 :'ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן וגו
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  של  אלה  שנמנו  ביציאת  מצרים  ינחלו  אלו  דלאותן -בותם  לשמות  מטות  א
יחלקו  הנחלה  ואלו  אשר  קמו  תחתיהן  יירשום  ולקמן  מפרש  מנלן  דהאי 

 :אבותם ביוצאי מצרים קאמר
  דכתיב  לעיל  אלה  פקודי  בני  ישראל  שש  מאות  אלף  ואלף -לאלה  תחלק  

אל  משה  לאמר  לאלה  תחלק '  שבע  מאות  ושלשים  וסמיך  ליה  וידבר  ה
 : אלמא לבאי הארץ נתחלקההארץ

  שהן  בני  עשרים  דלבני  עשרים  שיצאו  ממצרים  נתחלקה  הארץ -כאלה  
שלא  נטלו  חלק  בארץ  לא  הם  ולא '  אבל  לא  לטפלים  שיצאו  פחות  מבן  כ

בניהם  אלא  בזכות  מורישיהן  ואם  לא  היה  להם  שום  מוריש  שיצא 
ממצרים  כגון  שלא  היה  להם  אב  ולא  דוד  ואח  שמתו  במדבר  בלא  בנים 

ל  לאלה  תחלק  הארץ  מפני "אז  לא  נטלו  חלק  בארץ  ובסיפרי  כתב  מה  ת
כשרים  וקדושים  כלומר  לאפוקי  רשעים  שבהן  שלא  היה  להן  חלק  בה 
ואפילו  בניהן  אינן  זוכין  בה  בשביל  אביהן  אלא  בזכות  זקניהם  אם  היו 
מיוצאי  מצרים  כדאמרינן  לקמן  בני  מרגלים  ומתלוננים  נטלו  בזכות  אבי 

 :בי אמותיהןאביהן ובזכות א
  ולא  ליוצאי  מצרים  דאין  הולכין  אחר  היוצאין -לבאי  הארץ  נתחלקה  הארץ  

אלא  אחר  הנכנסים  דראובן  ושמעון  שיצאו  ממצרים  והולידו  בנים  במדבר 
זה  עשרה  וזה  אחד  אי  הוה  אזלינן  בתר  יוצאי  מצרים  היה  נוטל  האחד 

  :אחדחלקים והאחד נוטל חלק ' כנגד כולן אבל עכשיו העשרה נוטלין י
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


