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  ד"בס

  ק" לפב"לתש לולא - 120  #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 לא 
. ו  מרגלים  כמו  שביארנו  לעילבעלי  נכסים  ובנים  מעולם  לא  היינ.  כנים  אנחנו)  לא(

אבל  הוכחה  זו  נסתרה .  ועוד  הוכיחו  במה  שכולם  בני  אב  אחד.  שבזה  הוכיחו  אמיתת  הדבר
והמה  הוצרכו  לגלות  לאביהם  דבריהם  אלה .  כ  ממה  שאמרו  שהאחד  עם  אבינו  היום"אח

  : הזכירו הוכחה זועל כןלצורך הענין 

 העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק לב 
כל  זה  הטענה  אינו  ענין  לחשד  מרגלים  אלא  לחשד  לראות  את  ערות .  '  עשר  וגושנים)  לב(

אבל .  ג"כ  לעיל  י"הארץ  באתם  וגם  זה  אינה  טענה  אלא  לפי  ידיעתם  שהאחד  איננו  אינו  מת  כמש
יעקב  כסבור  שמת  אינה  טענה  כלל  ואם  כן  כל  הדברים  האלה  לא  היו  נוגעים  להוכחה  ורק  כמדברי 

' והיינו  שרגז  יעקב  על  בניו  על  זה  להלן  למה  הרעתם  וגו.  נימיןיתר  שבא  מחמת  זה  לבקשת  ב
  :באשר שלא ראה צורך באלו הדברים

 העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק לד 
מ  בחקירות  שני  הדברים "והנ.  אחקור  גם  על  שני  הדברים.  כי  לא  מרגלים  אתם  כי  כנים  אתם)  לד(

מ  אין  לי  עליכם  ואתן "אין  אתם  כנים  מ'  ם  אפיאם  אמצא  שאיכם  מרגלי.  את  אחיכם  אתן  לכם.  פירש  להם
אבל  אם .  א  שאין  להם  יסוד  בחיים"לכם  אחיכם  אבל  לא  ארצה  שתסחרו  את  הארץ  דמי  יודע  סופן  של  ב

  :ואתם הארץ תסחרו. כנים אתם אזי
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


