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  ד"בס

  ק" לפג"מש תלולא -252  #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
ללו  הא  כיצד לאלה  ולאלה  נתחלקה  הארץ  כדי  לקיים  שני  מקראות  ה...  

היה  מיוצאי  מצרים  נוטל  חלקו  עם  יוצאי  מצרים  מבאי  הארץ  נוטל  חלקו 
עם  באי  הארץ  מכאן  ומכאן  נוטל  חלקו  מכאן  ומכאן  מרגלים  יהושע  וכלב 
נטלו  חלקם  מתלוננים  ועדת  קרח  לא  היה  להם  חלק  בארץ  והבנים  נוטלים 

משמע  דהאי  לשמות  מטות בזכות  אבי  אביהם  ובזכות  אבי  אמותיהם  מאי  
' אבותם  ביוצאי  מצרים  כתיב  דכתיב  ונתתי  אותה  לכם  מורשה  אני  ה

מסתברא  דבין .  ירושה  היא  לכם  מאבותיכם  וליוצאי  מצרים  קאמר  להו
כי ,  ד  לאלה  ולאלה  נתחלקה  הארץ"בין  למ,  ד  ליוצאי  מצרים  נתחלקה"למ

חלקו שנמצא  ש,  )קכב  א(אפלוג  לשבטים  איפלוג  כדפשטינן  בהדיא  לקמן  
, ונתנו  לכל  שבט  ושבט  חלקו,  את  ארץ  ישראל  לשנים  עשר  חלקים  שוים

כדדרשינן  לקמן  בין  רב ,  בין  שהיה  השבט  מרובה  בין  שהיה  ממועט
ד  ליוצאי "למ.  והני  תנאי  דפליגי  הכא  במילתא  אחריתי  פליגי.  למעט

קסבר  דכל  שבט  ושבט  לבתר  דשקליה  לחולקיה ,  מצרים  נתחלקה  הארץ
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שנמצא  שמנה ,  רים  דההוא  שבט  הוא  דפלגיה  לחולקיהכי  פלגי  איוצאי  מצ
והחלק  ההוא  שהגיע ,  כל  שבט  ושבט  יוצאי  מצרים  שהיו  בו  באותו  השבט
י  שכבר  מתו "ואעפ,  לאותו  השבט  חלקו  אותו  על  יוצאי  מצרים  שהיו  בו

וחלקו  את ,  קודם  ביאת  הארץ  ראו  אותן  כאילו  הן  קיימין  בביאת  הארץ
והחלק  המגיע  לכל  אחד ,    מצרים  שבוחלקו  של  שבט  למספר  שמות  יוצאי

מיוצאי  מצרים  חלקו  אותו  לבניהם  שבאו  לארץ  כשאר  נכסיהם  של  יוצאי 
ונמצא  שבאי  הארץ  לא  נטלו  חלקן  מחמת  עצמן  כלל  אלא  כל  אחד .  מצרים

 :לפי מה שזכה בו מורישו שהיה מיוצאי מצרים בלבד הוא שנטל
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


