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  ד"בס

  ק" לפד"מש תניסן -259  #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
, שע  וכלב  נטלו  חלקןוהא  דקתני  סופא  מרגלים  יהו  )המשך  מגליון  הקודם(...  

אי  נמי ,    מצרים  נתחלקה  הארץואפילו  למאן  דאמר  ליוצאי,  דברי  הכל
דאלו  למאן  דאמר  לבאי  הארץ  נתחלקה  הארץ .  לאלו  ואלו  נתחלקה  הארץ

דכיון  דלא  הוו  מבאי  הארץ  כלל  לא ,  ולא  ליוצאי  מצרים  לא  משכחת  לה
ועוד .  הוה  להו  חולקא  כלל  כי  היכי  דלישקלוה  יהושע  וכלב  לחולקא  דידהו

, מאי  איריא  הני,  ץמדקאמר  מתלוננים  ועדת  קרח  לא  היה  להן  חלק  באר
אצטריך  למאן  דאמר  ליוצאי  מצרים '  אלא  אפי.  שאר  מתי  מדבר  נמי'  אפי

 :אי נמי לאלה ולאלה נתחלקה הארץ הוא דאצטריך, נתחלקה הארץ
כלומר  בניהם ,  והבנים  נטלו  בזכות  אבי  אבי  אביהם  ובזכות  אבי  אמותיהם

ם פ  שלא  היה  לאבותיה"אע,  של  מרגלים  ושל  מתלוננים  ושל  עדת  קרח
חלק  בארץ  נטלו  בזכות  אבי  אביהם  ובזכות  אבי  אמותיהם  שהיו  ביציאת 

ואליבא  דמאן  דאמר  ליוצאי  מצרים  נתחלקה ,  מצרים  יתרים  על  בן  עשרים
משכחת  לה ,  והוא  הדין  למאן  דאמר  לאלה  ולאלה  נתחלקה  הארץ.  הארץ
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שנמצא ,  בשלא  היו  הבנים  הללו  בביאת  הארץ  אלא  פחותין  מבן  עשרים
כמאן  דאמר '  וסתמא  דמתני.  יטול  כלום  בזכות  עצמןשלא  היה  להם  ל

ד  מדקתני  חלק  אביהן  שהיה  מיוצאי "ליוצאי  מצרים  נתחלקה  הארץ  ס
והוא  הדין  נמי  דמשכחת  לה  כמאן  דאמר  לאלה  ולאלה  נתחלקה .  מצרים
וגמרא  דקאמר  תנן .  דאשתכח  דליוצאי  מצרים  נמי  נתחלקה  הארץ,  הארץ

לאפוקי  למאן  דאמר  לבאי ,  מצרים כמאן  דאמר  נתחלקה  הארץ  ליוצאי
 :הארץ ולא ליוצאי מצרים

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


