בס"ד

בולעטין  - 180 #אלול תשל"ז לפ"ק
וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
ארגון מוקדש לעקור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושה,
)שעל ידיהם נחרב ב' מקדשות וגלינו מארצינו ,ובא עלינו כל הצרות רח"ל( ,ולעורר על
קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש
ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה
בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר
וירשתה וישבת בה ,וכאמרם ז"ל שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,ויתקיים
יכם ָלשׂוּם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
בנו הפסוק דברים )יב ,ה'( " ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
את ָשׁ ָמּה" ,ונזכה לביאת המשיח בב"א
וּב ָ
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ

שׁר" לפ"ק.
שנת " ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶ

יצא על ידי וועד העולמי למען הצלת ישראל
מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
כמו שכתוב רש"י במדבר )פרק יג פסוק טז( ויקרא משה
להושע וגו'  -התפלל עליו  -יה יושיעך מעצת מרגלים.

באר שבע ,ארץ ישראל
תוספתא מסכת בבא בתרא פרק ז
)ג( בנות צלפחד נטלו שלשה חלקין בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי
מצרים רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אחי אביהן לפי שלא ניתנה
הארץ אלא ליוצאי מצרים ולא נתחלקה אלא לעומדים בערבות מואב ירש
השבט את שבטו וחזר השבט וירש את הראוי לו כיצד שני אחין שהיו
מיוצאי מצרים לאחד יש לו תשעה בנים ולאחד יש לו בן אחד ולפניהן
בית חמשת כורין תשעה נטלו בית לתך ואחד נוטל בית לתך החזירום
לאבותיהם חזרו אבות והורישו את הבנים תשעה נטלו מחצה ואחד נטל
מחצה ר"ש בן אלעזר אומר אף נתחלקה הארץ ליוצאי מצרים כיצד היה
מן היוצאין ממצרים העומדים בערבות מואב הוא נוטל שני חלקים כיוצאי
מצרים ולא מן העומדים בערבות מואב מהעומדים בערבות מואב ולא
מיוצאי מצרים נוטל חלק א' המתאוננים והמרגלים ועדתו של קרח לא
נטלו בארץ חלק אבל הבנים ירשו בזכות אבות אבותיהם ובזכות אבות
וכן היה ר"ש בן אלעזר אומר יהושע וכלב נטלו שלשה חלקין בנחלה שהן
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מיוצאי מצרים ומן העומדים בערבות מואב ושנטלו חלקן של מרגלים
נטלו יהושע וכלב חלק המתאוננים ועדתו של קרח נפל לאמצע והבנים
נחלו לעצמן וכשם שהבן קודם את הבת בנכסי האב כך קודם הבן בנכסי
האם רבי אלעזר ברבי יוסי אמר משם רבי זכריה בן הקצב וכן היה רבי
שמעון בן יהודה איש כפר איכוס אומר משום רבי שמעון אחד הבן ואחד
הבת שוין בנכסי האם:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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