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  ד"בס

  ק" לפה"מש תחשון -266  #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 /המאירי על מסכת סוטה דף לג
  נחלקו הר  גריזים  והר  עיבל  אף  על  פי  שסמננו  את  מקומם  במשנתנו...  

בה  בסוגיא  זו  ועיקר  מחלקתם  במקרא  שכתוב  בהם  כשהיו  במדבר  וסיים 
והם  היו  בצד  מזרחי '  להם  את  מקומם  ואמר  הלא  המה  בעבר  הירדן  וכו

של  ירדן  וכמו  שמצינו  בבני  גד  ובני  ראובן  שלקחו  נחלתם  קודם  שיעברו 
הירדן  השני  שהוא  צד ונאמר  בהם  קדמה  מזרחה  ואמר  שהם  מעבר  

יהודה  פירושו  מעבר  הירדן  הרבה  לצד  מערב '  הירדן  המזרחי  ולדעת  ר
ולא  סמוך  לירדן  ואחרי  דרך  מבוא  השמש  פירוש  מבוא  השמש  לדעתו 
המזרח  שהשמש  בא  משם  ואחרי  פירושו  רחוק  כלומר  רחוק  מצד 
המזרחי  בארץ  הכנעני  היושב  בערבה  אלו  הר  גריזים  והר  עיבל  שכותיים 

ל  שעכשו  הם  יושבים  שם  שסנחריב  הושיבם  שם  כשהגלה "  שם  ריושבים
עשרת  השבטים  וכדכתיב  ויבא  מלך  אשור  אנשים  מכותה  ומספרוים 
ויושיבם  בערי  שדמרון  והרים  אלו  בערי  שומרון  היו  כמו  שהוזכר  במשנה 

היושב  בערבה  פירושו  שעתיד  להתיישב  בו  עם  היושב  בערבה  מול '  ופי
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הגלגל  והגלגל  הוא  המלון  שלנו  בו  היום הגלגל  סמוך  לגלגל  לצד  מערב  
שעברו  את  הירדן  ויותר  מששים  פרסאות  היו  מן  הירדן  לשם  אלא  שקפצה 
להם  הארץ  והרים  אלו  היו  עדיין  מן  הגלגל  ולהלן  ואצל  אילוני  מורה  הוא 

ל  שאילוני  מורה  הוא  שכם  אלא  שלא "שכם  ואף  בספרי  כותיים  כתוב  כן  ר
מדנוה  אנו  כמו  שהתבאר  במשנה ידעוה  ללמוד  מגזרה  שוה  על  הדרך  של

והוא  שאמר  רבי  אליעזר  בדבר  זה  זייפתי  ספרי  כותיים  כלומר  העמדתים 
ל  שיעמידוהו  בחזקת "בחזקת  מזוייפים  על  דרך  והרשיעו  את  הרשע  ר

פתיתי  את  הנביא  כלומר  פרסמתיו  שהוא  מפותה  וכן '  רשע  וכן  אני  ה
 :ללצים הוא יליץ וכן הרבה

  
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


