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  ד"בס

  ק" לפה"לתש לולא - 156  #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(וב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישקדושת 
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 כנגדושמצל "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 
  ד העולמי למען הצלת ישראלוועיצא 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

 ק על דברי הימים א פרק ב פסוק יח "רד
ל  שאמרו  כי  הוא  כלב  בן  יפונה  ולמה  נקרא  בן "  יש  מרבותינו  ז-וכלב  בן  חצרון  )  יח(

יפונה  שפנה  עצמו  מעצת  מרגלים  ומה  שאמר  בן  עתניאל  בן  קנז  אחי  כלב  אמרו  כי  אחיו  היה 
דכתיב  הקניזי  ולא  כתב  בן '  ואמרו  דוקי,  מאמו  ולא  היה  בן  קנז  אלא  חורגו  שהוא  בן  אשתו

שטי  הכתובים  כי  לפי  פשטי  הכתובים  נראה  כי  כלב  זה  היה  מבני קנז  ולא  יראה  כן  לפי  פ
ל  כי "ואמר  כי  אחר  לקח  בת  מכיר  והוא  בן  ששים  שנה  ואם  כמו  שאמרו  רז,  חצרון  הראשונים

כי  כלב  אמר  בן ,  היה  כלב  בן  יפונה  כשהוליד  חצרון  כלב  היה  חצרון  בן  מאה  ושבעים  שנה
יה  בשנה  שניה  שיצאו  ממצרים  וחצרון וזה  ה'  ארבעים  שנה  אנכי  בשלוח  אותי  משה  עבד  ה

 :היה מבאי מצרים
ואחרי  כן  אמר  ותמת  עזובה  ואמר  ואלה  בניה ,   הוליד  את  עזובה  אשה  ואת  יריעות

ונראה  כי  בנותיו  היו  וכן  אמרו  רבותינו  וכי  יש  אדם  מוליד  את  נשיו  ודרשו ,  נראה  כי  נשיו  היו
וכן  פירוש  הפסוק ,  יר  ואחרים  זולתווכן  כצאתי  את  הע,  ולפי  דעתי  את  זה  כמו  מן,  בו  ענינים

וקצר '  וכלב  בן  חצרון  הוליד  מן  עזובה  אשתו  מן  יריעות  שתיהם  היו  נשיו  ומשתיהן  היו  לו  בני
התולדה  ולא  זכר  את  בני  האחת  והיא  עזובה  ועליה  אמר  ואלה  בניה  וכאשר  מתה  עזובה 

  .לקח לו כלב אשה אחרת שמה אפרת
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


