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  ד"בס

  ק" לפד"מש תסיון -261  #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
. צאי  מצרים  תשעה  הווד  ליו"ומתמהינן  ולטעמיך  למ  )המשך  מגליון  הקודם(...  

אלא  מאי .  הא  תשעה,  שיתא  דשיתא  בתי  אבות  ותלתא  דבנות  צלפחד
  אחא  דאבא  הוו  להו  לבנות  צלפחד  דהוה  בר  עשרים אית  לך  למימר  חד

, מ  והוה  ליה  חלק  עשירי  מחמת  נפשיה  לבר  מחולקיה  בנכסי  חפר"ביצ
לבאי  הארץ ]  ד"למ[נ  "ה,  וכיון  דמת  בלא  בני  ירתי  ליה  בנות  צלפחד

. נתחלקה  הארץ  לא  תיקשי  לך  דאיכא  למימר  תרי  אחי  דאבא  הוו  להי
תכח  דירתי  תרי  אחי  תרי  חולקי דאש,  ומיתו  להו  לאחר  מיתת  חפר  אבוהון

וכי  מיתי  הנך  תרי  אחי  ירתינהו  בנות  צלפחד  להנהו ,  בחזרה  בנכסי  חפר
ואמטול  הכי  חשיב ,  תרי  חולקי  מחמת  הנהו  תרי  אחי  ולאו  מחמת  חפר

ואשתכח  דשקלי  להו  ארבעה ,  להו  להנהו  תרי  חולקי  באנפי  נפשייהו
 :הא עשרה, חולקי בנכסי חפר ושיתא דשיתא בתי אבות

דחפר  גופיה  בכלל  שיתא  בתי  אבות  נינהו ,  כי  תימא  אכתי  תשעה  הווו
וכבר  עייל  ליה  כוליה  חולקיה  דחפר  בכלל  הני  ארבעה  חולקי  דשקול  בנות 



 2

להו  ותו  לית ]  דהוו)  [והוו(צלפחד  מחמת  אבוהון  ומחמת  תרי  אחי  דאבא  
וארבעה  חולקי ,  פש  להו  חמשה,  לך  למחשביה  לחפר  בהדי  בתי  אבות

דעל  כרחיך  חד  אחא  דאבא ,  הא  לא  קשיא.  הא  תשעה,  דבנות  צלפחד
וכי .  אחרינא  הוה  להו  בביאת  הארץ  דשקול  חולקא  לחזרה  בנכסי  חפר

תלתא  אחי  דאבא ,  תימא  אי  הכי  אדאמרינן  תרי  אחי  דאבא  הוה  להו
כי  קא  חשיב  הנך  דמיתו  להו  וירתי  בנות  צלפחד  חולקא  בתרי .  מיבעי  ליה

דאבא  דאשתייר  לא  מצי דאלו  הך  אחא  ,  חולקי  דידהו  קא  חשיב
וליכא ,  דהא  חשיב  ליה  חפר  אבוה  בכלל  שיתא  בתי  אבות,  למחשביה

אורחא  למחשביה  לחפר  לבר  מחולקא  דבנות  צלפחד  אלא  מחמת  ההוא 
 :בר דאשתייר ליה למשקל חולקא בנכסיה לבר מבנות צלפחד

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


