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  ד"בס

  ק" לפד"מש תחשון -254  #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

  

 ב /ה על מסכת בבא בתרא דף קיז"יד רמ
קסבר  דבתר ,  רץד  לבאי  הארץ  נתחלקה  הא"ולמ  )המשך  מגליון  הקודם(...  

] וקבל)  [ועל(ב  שבטים  "ב  חלקים  שוין  לי"דפלגי  לה  לכולה  ארץ  ישראל  י
ושבט  את  בני  שבטו  שהיו מנה  כל  שבט  ,  כל  שבט  ושבט  חלקו  כדאמרן
וחלקו  את  החלק  המגיע  לאותו  השבט  לפי ,  בביאת  הארץ  מבן  עשרים

ונתנו  לכל  אחד  ואחד  מהן  חלק ,  מנין  באי  הארץ  שהיו  בו  מבן  עשרים
 :שנאמר לאלה תחלק הארץ, אחד

משונה  נחלה  זו  מכל ,  אלא  מה  אני  מקיים  לשמות  מטות  אבותם  ינחלו
ם  החיים  יורשין  את  המתים  וכאן שכל  הנחלות  שבעול,  הנחלות  שבעולם

לשני ,  ר  אמשול  לך  משל  למה  הדבר  דומה"א.  המתים  יורשין  את  החיים
, אחד  יש  לו  בן  אחד  ואחד  יש  לו  שני  בנים,  אחים  כהנים  שהיו  בעיר  אחת
זה  שיש  לו  בן  אחד  נוטל  חלק  אחד  וזה  שיש ,  והלכו  לגורן  לחלוק  בתרומה

  אבי  אביהם  וחוזרין  וחולקין לו  שני  בנים  נוטל  שני  חלקים  ומחזירין  אצל
מ  מבן  עשרים  והיו  לו  שני "מי  שהיה  מיוצ,  אף  כאן  בחלוקת  הארץ.  בשוה
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כיון ,  אחד  יש  לו  בן  אחד  ואחד  יש  לו  שני  בנים,  בנים  פחותים  מבן  עשרים
שנכנסו  הבנים  לארץ  זה  שיש  לו  בן  אחד  נוטל  חלק  אחד  וזה  שיש  לו  שני 

  אביהם  שהיה  מבן  עשרים והחזירום  אצל  אבי,  בנים  נוטל  שני  חלקים
זה  שיש  לו  בן  אחד  נוטל ,  בשוה  ונמצאו  שני  בניו  חולקים  את  הכל,  מ"ביוצ

וכל  אחד  מהם  מנחיל  חלקו ,  מחצה  וזה  שיש  לו  שני  בנים  נוטל  מחצה
נמצא  הבן  שהוא  יחיד  לאביו  נוטל .  לבניו  בין  שהן  מרובין  בין  שהן  מועטין

 :מחצית כל החלק ושני הבנים כל אחד נוטל רביע
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


