בס"ד

בולעטין  - 119 #אב תשל"ב לפ"ק
וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
ארגון מוקדש לעקור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושה,
)שעל ידיהם נחרב ב' מקדשות וגלינו מארצינו ,ובא עלינו כל הצרות רח"ל( ,ולעורר על
קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש
ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה
בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר
וירשתה וישבת בה ,וכאמרם ז"ל שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,ויתקיים
יכם ָלשׂוּם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
בנו הפסוק דברים )יב ,ה'( " ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
את ָשׁ ָמּה" ,ונזכה לביאת המשיח בב"א
וּב ָ
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ

שׁר" לפ"ק.
שנת " ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶ

יצא על ידי וועד העולמי למען הצלת ישראל
מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
כמו שכתוב רש"י במדבר )פרק יג פסוק טז( ויקרא משה
להושע וגו'  -התפלל עליו  -יה יושיעך מעצת מרגלים.

באר שבע ,ארץ ישראל
העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק יב
)יב( לא כי ערות וגו' .הן הראיתם לדעת הוכחה טובה שאינכם מרגלים קבועים תמיד
אבל עדיין אני אומר כי בשעה זו באתם לראות ערות הארץ .ועל שעה זו אין הוכחה כלל.
שהרי הרעב גבר בארץ ועל פת לחם יפשע גבר לצאת ממדה הראויה לו .ואם כן באתם
מכח מדינתכם לראות ערות הארץ וללחום אח"כ:

העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק יד
)יד( הוא אשר וגו' מרגלים אתם .מעתה חזר לטענה ראשונה שאתם מרגלים
בקביעות .ובטל טענה הראשונה שאתם בני אב אחד ואיך היה מניח כולם להפרד ממנו.
שהרי עוד נשאר אצלו בן א' וטענה שניה אינה מבוררת כי באמת כנים המה .ועוד הוכחה
שמרגלים אתם .ממה שהאחד איננו .דמסתמא נפל ביד בהיותו מרגל גם הוא ולא נשאר
אלא העצה רק לחקור מהאח הקטן .אם כן בזאת וגו':

העמק דבר על בראשית פרק מב פסוק יד
)יד( הוא אשר וגו' מרגלים אתם .מעתה חזר לטענה ראשונה שאתם מרגלים
בקביעות .ובטל טענה הראשונה שאתם בני אב אחד ואיך היה מניח כולם להפרד ממנו.
שהרי עוד נשאר אצלו בן א' וטענה שניה אינה מבוררת כי באמת כנים המה .ועוד הוכחה
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שמרגלים אתם .ממה שהאחד איננו .דמסתמא נפל ביד בהיותו מרגל גם הוא ולא נשאר
אלא העצה רק לחקור מהאח הקטן .אם כן בזאת וגו':
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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