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  ד"בס

  ק" לפב"לתש תמוז - 118  #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

 העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק י 
 :על שני הדברים. לא אדני) י(

ועל  טענה  הראשונה  שאנחנו  מרגלים .  עתה  באנו  לתכלית  זה.   ועבדיך  באו  לשבר  אכל
וממילא  אין  מקום  לחשדם  שמא  באו  לראות  את .  א  להיות  כן"השיבו  בחינה  והוכחה  שא

  :ערות הארץ יותר משאר אנשים

 העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק יא 
לעשרה  בנים  יניח  את  כולם '  ב  אוהאיך  אפשר  להיות  שא.  כלנו  בני  איש  אחד  נחנו)  יא(

אנשים  כשרים  ואמתים  כאשר '  אין  הפי.  כנים  אנחנו.  שנית.  להיות  נפרדים  תמיד  ממנו
דמשמעו  בסיס  ומקום  בטוח  כך  מי .  אלא  הוא  מלשון  כן  צדקה  לחיים.  ט"יבואר  להלן  מקרא  י

חנו וכך  אמרו  הנה  אנ.  שיש  לו  אחוזה  בארץ  ואשה  ובנים  מיקרי  כני  שהוא  מיוסד  במקומו
שזה  העסק .  כנים  ביסוד  נחלה  אשה  ובנים  ואין  דרך  לאיש  כזה  להיות  מרגל  ונודד  בארץ

 על  כן.  אינו  אלא  באנשים  ריקים  שבגפם  יוצאים  ובאים  ואין  להם  דבר  למושכם  לשבת  בית
  :תדע ובחנת שלא היו עבדיך מרגלים מעולם לא היינו במדה זו

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


