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  ד"בס

  ק" לפה"מש תכסלו -267  #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
לדעת  רבי  אליעזר  סמוך ונשוב  לענין  הסוגיא  והוא  ש  )המשך  מגליון  הקודם(...  

משמע '  לירדן  היה  בצד  המערבי  שבו  והרי  נאמר  והיה  בעברכם  תסימו  וכו
שביום  שעברו  הקימו  האבנים  בהר  עיבל  ומבוא  השמש  פירושו  המערב 

ל  רחוק  מן  המערב  הרבה  וסמוך  לצד  המזרחי  של  ירדן  ורחוקים  היו  מן "ור
הכנעני  אינו הגלגל  שהגלגל  היה  יותר  יצד  המערב  וכן  מה  שנאמר  בארץ  

אינו  שהרי  החוים  בין  הרים  וגבעות  שהרי  שכם  חוי  היה  וכן  היושב  בערבה
היו  יושבים  ואף  מול  הגלגל  אינו  שכשהיו  בהר  עיבל  עדין  לא  ראו  הגלגל 
ל "אלא  לא  בא  הכתוב  אלא  ללמד  שכמו  שהראה  להם  דרך  בראשונה  ר

ביציאת  מצרים  בעמוד  ענן  כך  הראה  להם  כאן  כלומר  שיישיר  להם  את 
שביליהם  והורה  להם  שכשיעברו  את  הירדן  לא  ילכו  דרך  החוי  שהיא  דרך 
הרים  וגבעות  אלא  שיקיפו  וילכו  דרך  כבושה  והיא  דרך  ארץ  הכנעני 

 :שהיתה ככר וערבה
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


