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  ד"בס

  ק" לפז"תשכ תשרי - 49  #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

 דעת זקנים מבעלי התוספות על בראשית פרק מב פסוק יא
ל  שאלו  היו "וי.  ה  היא  שלא  היו  מרגלים  תימה  מה  תשוב-כלנו  בני  איש  אחד  )  יא(

. מרגלים  ששלחו  אותם  לרגל  הארץ  היו  שולחים  בני  אדם  שהם  נכרים  זה  לזה  ולא  אחים
  :ה"מהרב מאיר מלחמ

 דעת זקנים מבעלי התוספות על שמות פרק יז פסוק י 
י  חור  בנה  של  מרים  היה  וגם  בפרשת  ואלה  המשפטים "  פירש-ומשה  אהרן  וחור  )  י(

אפרת .  ויקח  לו  כלב  את  אפרת  ותלד  לו  את  חור'  ור  בנה  של  מרים  ואביו  כלב  שנאכן  שח'  פי
העולם  אדרבה  בסוטה  מסיק  ותמת  עזובה  זו  מרים '  סוטה  ומקשי'  במס'  זו  מרים  כדאית

ולמה  נקרא  שמה  עזובה  שהכל  עזבוה  ובאותו  פסוק  כתיב  ותמת  עזובה  ויקח  לו  כלב  את 
כ  לא  זו  היא  מרים  וגם  כן  משמע  דחור  לאו  בנה  של  מרים  דהא "אפרת  ותלד  לו  את  חור  וא

י  וקושיא  שלהם  אינה  קושיא  כי  כן  הפסוק  בדברי "ואומר  אני  דיפה  פירש.  בן  אפרת  הוה
עזובה  ויקח  אשה  את  יריעות  ואלה  בניה  ישר  ושובב  וארדון הימים  וכלב  בן  חצרון  הוליד  את  

ובסוטה .  'ותמת  עזובה  ויקח  לו  כלב  את  אפרת  ותלד  לו  את  חור  וחור  הוליד  את  אורי  וגו
י  כלב  בן  חצרון  הוא  ומשנה  בן  יפנה  מעצת  מרגלים  ואכתי  בן  קנז  הוא  דכתיב  וילכדה "פירש

 דיקא נמי דכתיב כלב בן יפנה הקניזי עתניאל בן קנז אחי כלב אמר רבא חור בנה דקנז היה
' ל  דהיינו  כשהיתה  מצורע"מ  ומסיק  עזובה  זו  מרים  ולמה  נקראת  עזובה  שהכל  עזבוה  ונ"ש

ר  יוחנן  ללמדך  שכל  הנושא  אשה  לשם  שמים "ופריך  הוליד  את  עזובה  והלא  אשתו  היתה  א
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ריעות  שהיו גם  היא  מרים  ולמה  נקרא  שמה  י'  מעלה  עליו  הכתוב  כאלו  ילדה  ואת  יריעות  פי
כלב  בעלה '  פניה  דומות  ליריעות  לבנות  וכתיב  ואלה  בניה  אל  תיקרי  בניה  אלא  בוניה  פי

וארדון  על  שם  שרדה .  ושובב  על  ששב  מעצת  מרגלים.  ונקרא  ישר  על  שם  שישר  עצמו
ביצרו  ולפיכך  אני  אומר  ששם  מפרש  כל  שמות  כלב  וכל  שמות  מרים  ושמה  מרים  ועזובה 

פ  דקרא "פרת  על  שהיא  בעלת  חן  כמו  אפריון  נמטייה  ואומר  אני  דהא'  ויריעות  ואפרת  ונקרא
וסרס  המקרא  ודרשהו  ותמת  עזובה  זו  מרים  ויקח  לו  כלב  את  אפרת  דהיינו  נמי  מרים  עצמה 

 :ותלד לו את חור קודם מותה והשתא ניחא הכל למבין
 : ראש בזכות אבות- עלו ראש 

  : בזכות אמהות- הגבעה 
  

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


