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  ד"בס

  ק" לפא"לתש אייר - 104  #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

 כלי יקר על דברים פרק לב פסוק מד 
א  על  שם  יה  יושיעך "לפי  שלא  קראו  יהושע  כ.  הוא  והושע  בן  נון

מעצת  מרגלים  וכל  זמן  שאחד  מן  אותו  דור  היה  קיים  היה  נקרא 
וכאשר  תם  כל  הדור  ההוא  לא  היה  מקום  לתפלה  זו ,  בשם  יהושע

  :וחזר וקראו הושע

 הכתב והקבלה על בראשית פרק ד פסוק י 
,   רבים  אינו  נופל  לא  על  הדמים  ולא  על  הקולצועקים  לשון.  קול  דמי  אחיך  צועקים)  י(

ושיעורו  עלה  לפני  או  אנכי ,  ויאמרו  המפרשים  כי  תחסר  מלת  השמיעה  או  מלת  העליה
והאמת  שאין  כאן  חסרון  כלל  כי  תיבת  קול  תואר ,  והוא  דרך  מליצה'  שומע  קול  דמי  אחיך  וגו

דיינעס (יתורגם  ו,  ושיעור  הכתוב  דמי  אחיך  צועקים  אלי  קול  כלומר  בקול,  אל  צועקים
וכן  וישלח  שני )  ד"ירמיה  יו(ודוגמתו  קול  שמועה  הנה  באה  ,  )ברודערס  בלוט  שרייעט  לויט

  ):ה"רוו(אנשים מרגלים חרש ותרגומו ברז 
  
  

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


