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  ד"בס

  ק" לפא"מתש תשרי - 217  #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(וב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישקדושת 
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 כנגדושמצל "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 
  ד העולמי למען הצלת ישראלוועיצא 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

  
 ב/תוספות בבא בתרא דף קיז

חלקים '  באיירי  שנוטל  '    באדם  א-מכאן  ומכאן  נוטל  חלקו  מכאן  ומכאן  ...  
בשביל  עצמו  שהיה  מיוצאי  מצרים  ומבאי  הארץ  כדמוכח  בתוספתא 

ש  אומר  אף  נתחלקה  ליוצאי  מצרים "שהביא  בקונטרס  עצמו  דקתני  ר
כיצד  היה  מיוצאי  מצרים  ולא  מערבות  מואב  מבאי  הארץ  ולא  מיוצאי 

שמעון  אומר  יהושע  וכלב '  וכן  היה  ר'  מצרים  נוטל  חלק  מכאן  ומכאן  וכו
קים  בארץ  שהיו  מיוצאי  מצרים  ומן  העומדים  בערבות נטלו  שלשה  חל

כ  יהושע  וכלב  מחמת  ביאת "מואב  ונטלו  חלקם  של  מרגלים  ותימה  דא
הארץ  נמנו  בערבות  מואב  דהא  כתיב  לאלה  תחלק  הארץ  ואם  כן  בערבות 

דהא  יהושע  היה  בן  מאה  ועשר  ולא  פרנס  את  ישראל '  נמנו  יתרים  מבני  ס
בן )  יהושע  יד(ן  שמונים  כדכתיב  ח  שנה  וכן  כלב  היה  נמי  ב"אלא  כ

ולא  גמרינן  מערכין  כדגמרינן '  וגו'  ארבעים  שנה  אנכי  בשלוח  משה  עבד  ה
ג  דכתיב  במנין  של  ישראל  מבן "מערכין  אע'  לקמן  דלא  נגזרה  על  בן  ס

עשרים  ומעלה  לא  גמרינן  מעלה  מערכין  ומדנמנו  בערבות  מואב  יתרים 
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  כתיב  במנין  של  ערבות  מואב כ  היכי"נמנו  כמו  כן  במדבר  סיני  וא'  מבני  ס
ולא  נותר  מהם  איש  כי  אם  כלב  בן '  ובאלה  לא  היה  איש  מפקודי  משה  וגו

הלא  נשאר  יאיר  בן  מנשה '  יפונה  ויהושע  בן  נון  וכיון  שנמנו  יתרים  מבני  ס
  בימי  יעקב  ולא  מתו  עד  שנכנסו  לארץ  כדאמרינן ומכיר  בן  מנשה  שנולדו

לקמן  דלא  נגזרה  גזרה  על  פחות  מבן  עשרים  ויתרים  מששים  ונראה 
א  דהכי  קאמר  קרא  ובאלה  לא  היה  איש  מפקודי  משה  ואהרן  שהיו "לרשב

רואין  שתגזר  עליהם  גזירה  כי  אם  כלב  בן  יפונה  ויהושע  בן  נון  דלא  היו  בני 
 :במנין ראשון' ס

  כלומר -  ליוצאי  מצרים  היינו  דכתיב  לרב  תרבה  נחלתו  ד" בשלמא  למ
פ  שהוא  מועט  בכניסתו  לארץ  ולמעט "לרב  ביציאת  מצרים  תרבה  אע

פ  שהוא  עתה  רב  בכניסת  הארץ  דהי  דריש "ביציאת  מצרים  תמעיט  אע
בסיפרי  כמו  שהביא  בקונטרס  דתניא  בהדיא  לרב  תרבה  הרי  שיצאו  עמו 

לא  חמשה  קורא  אני  עליהן  לרב בנים  ממצרים  ובכניסתן  לא  נמצאו  א'  י
נשארו  עשר  חלקים  הרי  נתרבה  נחלתן  תרבה  פירוש  שנוטלין  חמשה

ומיהו  סיפא  לא  דמיא  להא  דקתני  שיצאו  עמו  חמשה  בנים  ממצרים 
ובכניסתן  נמצאו  עשרה  קורא  אני  עליו  למעט  תמעיט  דהשתא  נחלת  אותן 

 חלקים  וחמשה'  מ  נוטלין  ה"חמשה  לא  נתמעטה  במה  שנמצאו  עשר  דמ
א "שנולדו  חולקים  בחלק  אביהן  עם  החמשה  הראשונים  ונראה  לרשב

דרישא  וסיפא  מיירי  כגון  שמתו  אותם  שיצאו  ממצרים  בלא  זרע  ולא  נכנסו 
לארץ  דודאי  מתו  במדבר  כל  אותן  שהיו  בני  עשרים  כשיצאו  ממצרים 
ומיירי  רישא  שמתו  העשרה  שיצאו  עמו  וחמשה  בנים  נולדו  במדבר 

והשתא  הוי  סיפא  דומיא '    עמו  ונולדו  במדבר  יובסיפא  מתו  חמשה  שיצאו
דרישא  ואתי  נמי  שפיר  דנקט  שיצאו  עמו  דמה  לך  ליציאת  האב  אלא 

ם  קשה  על "משום  דבעי  למימר  שאותן  מתו  ונולדו  אחרים  במדבר  ולריב
פירושה  הקונטרס  דהא  מלרב  תרבה  משמע  שפיר  טפי  למי  שהוא  רב 

ארץ  אם  כן  למי עתה  תרבה  ואי  משום  דהא  כבר  כתיב  לאלה  תחלה  ה
שהיה  רב  ביציאת  מצרים  מלשמות  מטות  אבותם  נפקא  ונראה  לו  דגרס 

ד "פ  בשלמא  למ"היינו  דכתיב  בין  רב  למעט  כמו  שכתוב  בספרים  וה
ליוצאי  מצרים  דאם  הוו  שני  אחין  מיוצאי  מצרים  והוי  להו  עשרה  בנים 
מבאי  הארץ  ושני  אחין  אין  להן  כי  אם  שני  בנים  מבאי  הארץ  הרי  אותן 
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פ  שהן  מרובין  כי  אם  כמו  שני  בנים  שהן  מועטין  היינו "ה  לא  נטלו  אעעשר
ג  דלקמן  דריש  מהאי  קרא  דלשבטים  איתפלג  השתא "בין  רב  למעט  אע

ד  לבאי  הארץ "לא  אסיק  אדעתיה  ההיא  דרשא  תדע  דהא  פריך  בסמוך  למ
אמאי  קא  צווחו  בני  יוסף  ואי  לשבטים  איתפלג  שפיר  צווחו  לכולי  עלמא 

הוי  לפי )  דספרי(וההיא  דרשה  (ק  אדעתא  ההיא  דרשה  אלא  ודאי  לא  אסי
  ):המסקנא

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


