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  ד"בס

  ק" לפג"לתש חשון - 122  #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 מד פסוק יט 
לא  נזכר  לעיל  דברים  אלו ג  ש"א  שאע"ן  בפסוק  כ"כבר  כתב  הרמב.  אדני  שאל)  יט(

אלא  שלא '  וכמו  שאמרו  לאביהם  שאול  שאל  האיש  לנו  ולמולדתנו  וגו'  מ  ודאי  הי"ביניהם  מ
וכן  כאן  לא  הזכיר  יהודה  ענין  העלילה  של  מרגלים .  א  מה  שנוגע  לענין"נזכר  במקומו  כ

א  להזכיר "  שוב  אין  דעל  זהבאשר  כבר  הודה  יוסף  שבטעות  חשדם  ופייס  אותם  הרבה  
  :טעותו

 העמק דבר על שמות פרק טו פסוק טו 
באשר  לבסוף  בהגיע .  אמרו  כאן  לשון  אז.  אז  נבהלו  אלופי  אדום)  טו(

שהרי  רצה  מלך  אדום  לצאת  בחרב .  לאדום  בסמוך  בכניסה  סרה  הבהלה
ז  גרם  מעשה  מרגלים  ונגזר "שכ.  דברים'  והסיבה  לזה  מבואר  בס.  לקראתם

והיו .  תלה  לעבור  בהםעל  ישראל  לסבוב  את  ארץ  אדום  ובקשו  מהם  מ
עד .  וסרה  בהלתם.  כ"סבורים  שאין  באמת  כח  לישראל  לעבור  בהם  בע

  :ה אמרו אז"מש. שנהרגו סיחון ועוג חזר הפחד כמבואר שם
 

 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


