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  ד"בס

  ק" לפה"מש תשבט -269  #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
ונשוב  לענין  הסוגיא  והוא  שמכיון  שנטבלו  רגלי  הכהנים   )המשך  מגליון  הקודם(...  

בירדן  בכניסתן  לתוכו  מצד  מזרח  הירדן  חזרו  המים  לאחוריהם  שלא  ירדו 
מן  הכהנים  ולמטה  אלא  המים  עומדים  ונגבהים  למעלה  נד  אחד  והכהנים 

יהודה '  עמדו  שם  עד  שעברו  כלם  וגבהן  של  מים  נחלקו  בה  שלדעת  ר
נה  ישראל  שהיה  שנים  עשר  מיל  על  שנים היה  שנים  עשר  מיל  כנגד  מח

עשר  מיל  וכשהיה  עובר  שיעור  מיל  אחד  היה  גובה  המים  עולה  למיל  אחד 
ל  כל  רוחב  מחניהם  ביחד  ולא  זה  אחר "וכן  כלם  שבודאי  כחנייתן  עברו  ר

לדבריך  שכחנייתן  עברו  וכי  אתה  מדמה  מרוצת  המים '  זה  ואמרו  לו  אפי
 עור  מיל  אחד  כבר  באו  מןלמרוצת  האדם  והלא  כשעבר  מן  המחנה  שי

המים  שיעור  כמה  מילין  ומאחר  שכשהגיעו  לסוף  שיעורם  נאמר  עליהם 
שחזרו  למקומן  היו  שוטפין  אותם  אלא  לא  חזרו  למקומם  עד  שעברו  כלם 
וכשעברו  כלם  כבר  היו  המים  נגדשים  יותר  מכמה  מילין  ובעוד  שהיו 
ת ישראל  בירדן  הוכיחם  והזהירם  שתהא  כונתם  שהם  עוברים  על  מנ
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להוריש  את  יושבי  הארץ  וצוה  להקים  שתים  עשרה  אבנים  בירדן  ולהביא 
שתים  עשרה  אחרות  במלון  ובא  בקבלה  על  אותם  אבנים  שכל  אחת 
היתה  משקלה  ארבעים  סאה  והדבר  ידוע  שכל  משא  שהאדם  מגביהו  על 

 :כתפו אינו אלא שליש משא שהוא נושא כשאחר מסייעהו
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


