בס"ד

בולעטין  - 209 #שבט תש"מ 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
רשב"ם בבא בתרא דף קיט/א
הא  -דקתני בזכות אבי אביהן אבל לא בזכות עצמן:
כמאן דאמר ליוצאי מצרים  -נתחלקה הארץ ולא לבאי הארץ:
הא  -דקתני בזכות עצמן כמ"ד לבאי הארץ וכגון דהוו בני כ' כשנכנסו
לארץ:
הא והא לבאי הארץ  -דאע"ג דרישא דההיא ברייתא דלעיל ליכא
לאוקומה אלא למאן דאמר ליוצאי מצרים דקתני מרגלים יהושע וכלב
נטלו חלקם איכא למימר מסקנא דר' שמעון בן אלעזר היא דאית ליה
ליוצאי מצרים ולבאי הארץ:
הא  -דקתני בזכות עצמן דהוו בני עשרים כשבאו לארץ:
הא  -דקתני בזכות אבי אביהן:
1

דלא הוו בני עשרים  -כשבאו לארץ ובבני בני המתלוננים קמיירי שמתו
להן אביהן שהיו בני המתלוננים ממש במדבר והם נשארו טפלים ולא
נטלו לעצמן שעדיין לא הגיעו לכ' ובזכות אביהן ממש בני המתלוננים אין
להם ליטול שהן ממצרים לא יצאו ולארץ לא באו אלא בזכות אבי אבי
אביהן דהיינו אבות המרגלים שיצאו ממצרים וכיון דהך ברייתא כרבי
שמעון בן אלעזר מוקמינא לה דאית ליה תרתי נמצאו אלו בני בניהן
יורשין אותן כבנות צלפחד שירשו בנכסי חפר זקנם ואע"ג דחשיבי
כטפלים דעלמא דלענין ירושת אביהן שהיו מיוצאי מצרים לא בעינן בני כ'
בכניסתן לארץ וחזרה ליכא למימר דהא רבי שמעון בן אלעזר לית ליה
חזרה דמהיכא תיתי הא משמע ליה קראי תרוייהו לגופייהו ואפילו אם
תמצי לומר דהא סיפא לאו ר' שמעון היא איכא לאוקומה דנטלו בזכות
אבי אביהן ע"י חזרה כגון שהיו להם למתלוננים אחים שלא היו בני כ'
בשעת הגזירה ולא מתו במדבר דהא לא נגזרה גזירה על פחות מבן כ'
וכשנטלו חלקם בארץ החזירו אצל )אבי( אביהן מה עשו האבות חזרו
והורישו נכסיהן לכל יוצאי יריכן בין לאחי המתלוננים בין לבני בני
המתלוננים דכולן יוצאי חלציהן היו וחולקים אחי המתלוננים עם בני
נכדיהן בשוה דאע"ג דטפלים לא שקלי באנפי נפשייהו ירושת אבות
מיהא קשקלי כדאמר בבנות צלפחד דהוו להו כטפלים שאין להן חלק
לעצמן וחלקו עם אחי אביהן בנכסי חפר והבנים דקתני היינו בני הבנים
דבן בנו של אדם קרוי בנו כדאמרינן לקמן במי שמת )דף קמג( ואבי אבי
אביהן קרי ליה אבי אביהן דבבני המתלוננים עצמן ליכא למימר דלא הוו
בני עשרים דקיימא לן בשנה שניה שלח משה מרגלים ותניא בסדר עולם
אחר ביאת מרגלים היתה בליעתו של קרח ובו ביום נשרפו המתלוננים
נמצאו שבניהן כשבאו לארץ הוו בני ל"ח שנה שכן עמדו ישראל במדבר
אחרי כן:
)ת'  -ולפי האי לישנא בתרא לית להאי תנא דברייתא דלעיל דיהושע
וכלב נטלו כלל חלק בשביל מרגלים והאי קרא דחיו מן האנשים לא דריש
ליה אלא כפשטיה ,ת'(:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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