
 1

  ד"בס

  ק" לפב"לתש סיון - 117  #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 ח 
אבל .  לו  הבין  יוסף  בברור  אשר  הם  לא  הכירוהואחרי  דברים  הל.  והם  לא  הכירהו)  ח(

אבל  עתה  שהחל .  שמא  עוד  יכירוהו'  עד  כה  היה  ירא  יוסף  לגזור  עליהם  שהמה  מרגלים  בפי
  :לדבר אתם קשות והמה השיבוהו נתברר לו שהמה לא הכירוהו

 העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק ט 
ו  התהלך  עמם "מת  נקימה  חוהודיע  הכתוב  שלא  מח.  שני  החלומות.  את  החלומות)  ט(

בעקשות  כזה  אלא  משום  שנזכר  החלומות  שהוא  כעין  נבואה  שהרי  החלום  הראשון  כבר 
  עליו  לראות  שיקוים  גם  השני  ואם  לא  יעשה  כן  יהיה  כמו  כובש  את  נבואתו אם  כןנתקיים  ו

 : ביקש סיבה שיגיע לזהעל כן
ה  בעצמו וז.  תמיד  עסקיכם  להיות  מרגלים  ממדינה  למדינה.   מרגלים  אתם

אבל  עוד  אמר  לראות  את  ערות  הארץ .  לא  היו  באים  לרגל  וללחום'  חטא  אפי
  :גם עתה לא באתם בשביל בר אלא לראות איך ללחום בשם בני כנען. באתם

 
 )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 


