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  ד"בס

  ק" לפד"מש תתשרי -253  #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
לאו  לאלה ,  ואלא  מה  אני  מקיים  לאלה  תחלק  הארץ  )המשך  מגליון  הקודם(...  

אלא ,  שמנה  משה  ואלעזר  בערבות  מואב  שהיו  עתידין  ליכנס  לארץ  קאמר
אף  יוצאי  מצרים  שהיה  מתחלקת ,  מה  אלה  מבן  עשרים,  כאלה  קאמר

, להם  לא  תחלק  אלא  לאותן  שהיו  ביציאת  מצרים  מבן  עשרים  כאלה
ן  מבן  עשרים  שלא  נטלו להוציא  את  הטפלים  שהיו  ביוצאי  מצרים  פחותי

אבותיהם  שהיו  ביציאת  מצרים  חלק  בארץ  מחמת  עצמן  כלל  אלא  מכח
מבן  עשרים  היו  בניהן )  היו(שאלו  היו  גם  הם  ביציאת  מצרים  .  מבן  עשרים

. חלק  אביהם  וחלק  אבי  אביהם,  שהיו  מבאי  הארץ  נוטלין  שני  חלקים
  אין ,עכשיו  שלא  היו  האבות  ביציאת  מצרים  אלא  פחותין  מבן  עשרים

הבנים  נוטלין  אלא  מה  שמגיע  להם  בירושתן  מן  החלק  המגיע  לאבות 
פ  שפעמים  שאין  מגיע "ואע.  אבותיהם  שהיו  ביציאת  מצרים  מבן  עשרים

שאיפשר  שמי  שיצא  ממצרים  מבן ,  להם  מחלק  זה  אלא  דבר  מועט
עשרים  ויצאו  עמו  טפלים  הרבה  פחותין  מבן  עשרים  והולידו  גם  הם  בנים 
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מ  מבן  עשרים  שהיה "לארץ  חוץ  מן  הראשון  שהיה  ביצהרבה  ונכנסו  כולן  
ונמצא  שלא  הגיע  לבניו  ולבני  בניו  חלק  בארץ  אלא  חלק ,  ממתי  מדבר

 :אחד שהגיע לאביהם או אבי אביהם שהיה מבן עשרים ביציאת מצרים
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


