בס"ד

בולעטין  - 135 #כסלו תשל"ד 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 במדבר פרק לב פסוק יג
)יג( ויחר אף ה' וגו' .עוד הפעם ויחר וגו' .דבאמת היו שתי גזרות במעשה מרגלים.
הא' שימותו אותו הדור .וזה הי' בשבועה חי אני נאם ה' אם לא כאשר דברתם וגו' ובאותה
שבועה היה המאמר וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם וגו' .וא"א לשנות עוד.
אבל הי' עוד גזרה ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה וגו' .וזה אפשר שישתנה
להאריך עוד זמן .ולא חש משה שישתנה ח"ו אלא מפני חרון אף השני וינעם במדבר ארבעים
שנה .ואולי ח"ו יסף עוד להניחו במדבר עד אשר יאשמו ויקבלו ברצון השגחתו ית"ש עליהם:
העמק דבר על במדבר פרק לג פסוק א

)א( אלה מסעי וגו' .אריכות וכפל לשון שני המקראות הללו .הוא משום שהיו המסעות
נחלקים .ממצרים עד קדש ברנע היו נוסעים לתכלית ביאה לא"י .והי' התכלית .המסע כדי
להתקרב לא"י מקדש ברנע שהיה מעשה מרגלים ונגזר שיהיו מתעכבים ארבעים שנה וגם
יהיו נודדים ממקום למקום מטעם שביארנו בפ' שלח ובפ' דברים .ואם כן היו מסעות אלו
התכלית היציאה ממקום למקום .ואחר שבאו לקדש שבמדבר צין לארץ אדום החלו
להתקרב לא"י לכנס ולירש .חזר תכלית הנסיעה להיות קרוב לא"י .על כן כתב כאן ג'
פעמים אלה מסעי וגו' לצבאותם היינו לתכליתם כמו שביארנו בס' שמות י"ב נ"א .זהו חלק
הראשון .וזה היה ראוי להכתב בספר:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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