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  ד"בס

  ק" לפה"מש תטבת -268  #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( ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישובקדושת 
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 , ל מצות שבתורהה זו שקולה כנגד כושמצל "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 ישראלוועד יצא 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
כיצד  עברו  לשראל  את  הירדן  בכל  יום  היה  ארון  נוסע  אחר   )המשך  מגליון  הקודם(...  

שני  דגלים  כמו  שסדור  בפרשת  נשא  ואותו  היום  נסע  תחלה  שהרי  נאמר 
ל  לפני  כלכם  בכל  יום  היו  הלוים  נושאים  אותו  שהרי  בני  קהת  היו "לפניכם  ר

ממונים  בכך  ואותו  היום  נשאוהו  כהנים  שנאמר  והיה  כנוח  כפות  רגלי  הכהנים 
ומות  מצינו  שנשאו  הכהנים  את  הארון  אחת  כשעברו  את  הירדן ובשלשה  מק

שאו  את  ארון '  ואחה  כשהקיפו  את  יריחו  שנאמר  ויקרא  יהושע  אל  הכהנים  וכו
ל לבית קדשי הקדשים בימי שלמה שנאמר "ואחת כשהחזירוהו למקומו ר' וכו

וישאו  הכהנים  את  הארון  וזה  שהוא  קוראו  חזרה  למקומו  הוא  מפני 
ן  בימי  עלי  לארץ  פושתים  ניטל  מתוך  המשכן  שעשה  משה שכשהוגלה  הארו

שהיה  בית  קדשי  הקדשים  במקומו  המיוחד  לו  וכשבנה  שלמה  בית  המקדש 
אל '  כ  והוא  שכתוב  ויביאו  הכהנים  את  ארון  ברית  ה"חזר  למקום  המיוחד  לו  ג
 :מקומו אל דביר הבית

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


