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  ד"בס

  ק" לפד"מש תאייר -260  #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 קיח"יד רמ
לי  דאמר  קרא אמר  מר  מרגלים  יהושע  וכלב  נטלו  חלקם  מנא  הני  מי.  נב

ויהושע  בן  נון  וכלב  בן  יפונה  חיו  מן  האנשים  ההם  מאי  חיו  אלימא  חיו 
ממש  הא  כתיב  קרא  אחרינא  ולא  נותר  מהם  איש  כי  אם  כלב  בן  יפונה 

 :ויהושע בן נון אלא שחיו בחלקם
מנא  הני  מילי  דתניא ,  מתלוננים  ועדת  קרח  לא  היה  להם  חלק  בארץ.  נג

בעדת  קרח '  עדה  הנועדים  על  ה]ה[וך  אבינו  מת  במדבר  והוא  לא  היה  בת
מכדי .  כי  בחטאו  מת  אבינו  זה  צלפחד  והוא  לא  היה  בתוך  העדה  כמשמעו

דכתיב  תנה  לנו ,    ישראל  קא  תבעןבנות  צלפחד  ירושת  אבוהון  בארץ
, מאי  שנא  דקאמרי  והוא  לא  היה  בתוך  העדה,  אחוזה  בתוך  אחי  אבינו

, והוא  לא  היה  בתוך  העדה  שאין  להם  חלק  בארץ,  מ  הכי  קאמרי  ליה"ש
מ  דהני  כולהו  לא  הוו  להו "ש',  תנה  לנו  אחוזה  וגו,  למה  יגרע  שם  אבינו

 :חלק בארץ
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למאן  דאמר  ליוצאי  מצרים  נתחלקה אמר  ליה  רב  פפא  לאביי  בשלמא  .  נד
. הארץ  היינו  דכתיב  ויפלו  חבלי  מנשה  עשרה  שיתא  דשיתא  בתי  אבות

ואלו  הם  לבני  אביעזר  ולבני  חלק  ולבני  אשריאל  ולבני  שכם  ולבני  חפר 
דתנן  בנות  צלפחד  נטלו  שלשה ,  וארבעה  דבנות  צלפחד,  ולבני  שמידע
ו  עם  אחיו  בנכסי חלק  אביהם  שהיה  מיוצאי  מצרים  וחלק,  חלקים  בנחלה

וחולקא  רביעה  דחד  אחא ,  הא  תלתא,  חפר  ושהיה  בכור  ונטל  שני  חלקים
ושיתא  דשיתא .  דאבא  דהוה  להי  בר  עשרין  ביוצאי  מצרים  ומית  וירתן  ליה

אלא  למאן  דאמר  לבאי  הארץ  נתחלקה  הארץ .  הא  עשרה,  בתי  אבות
דאהדרו ,  תמנייא  הוו  שיתא  דשיתא  בתי  אבות  ותרתי  דידהי  מכח  חזרה

ונמצא  שירש  צלפחד  עם  אחיו ,  כולהו  חולקיהו  לגבי  גלעד  אבי  אביהן
הא ,  חלק  בכור  וחלק  פשוט,  מחלק  חפר  אביו  בנכסי  גלעד  שני  חלקים

דאלו  מחמת  צלפחד  גופיה  לא  שקול  ולא  מידי  דהא  לאו  מבאי .  תמניא
דהא  חשיב  ליה ,  וחולקא  דאחוה  דצלפחד  לא  קא  חשבינן.  הארץ  הוה

ואי  חשבת  חולקי  דכולהו ,  ל  שיתא  בתי  אבותחולקא  דחפר  אבוהון  בכל
אשתכח ,  קא  עייל  ליה  כולי  חולקא  דידיה  בכלל בנים  דידיה  דירתי  מיניה

 :דקא חשבת ליה לחולקיה דחפר תרי זימני
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


