בס"ד

בולעטין  - 129 #סיון תשל"ג 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 יג פסוק טז
)טז( ויקרא משה להושע בן נון יהושע .ידוע המדרש בפרש"י יה יושיעך מעצת
מרגלים .והוא פלא אם ידע משה שמרגלים יקלקלו כ"כ לא היה לו לשלחם .אלא כך הדבר.
דכבר נקרא יהושע במלחמת עמלק ומזה הטעם שהתפלל משה עליו שיושיעו במלחמתו.
אך לא היה זה השם כי אם לשעה זו בשעת מלחמה .ואח"כ נשתקע זה השם וחזרו וקראו
אותו הושע .עד אותה שעה שנתברר שיהושע מכניס ישראל לארץ אם על ידי נבואת אלדד
ומידד .אם מזה שהבין משה שלא תהי' ביאתם לארץ בדרך נס נגלה כ"כ שהרי הסכים
הקדוש ברוך הוא למרגלים .וא"כ יהי' על ידי יהושע על כן ברכו לחלוטין בזה השם .מיהו
נסמך זה השם לכאן .ללמדנו שבזו התפלה נכלל מלחמת היצר גם כן .אם תהיה עצתם
לרעה יהיה נושע בה' גם בזה .וע' מש"כ ס' דברים ל"ב מ"ד:

העמק דבר על במדבר פרק יג פסוק כח
)כח( כי עז העם .עז אינו במשמע חזק אלא חצוף כלשון עז כנמר .ומזה הוציאו כי לא
נפל לבב אנשי המלחמה מאומה .ועומדים הכן למלחמה וזה הוכחה גדולה על הנצחון
כמוש הבין שאול בראותו את דוד יוצא לקראת הפלשתי בלב נכון בטוח כי יצלח ואמר לך
וה' יהי עמך:

1

היושב בארץ .ולא אמרו כי עז עם בארץ .באשר בדעתם היה לומר ארץ אוכלת
יושביה היא .ואנשי המלחמה שבה המה שכירים ממדינות אחרות כאשר יבואר לפנינו.
מש"ה אמרו היושב בארץ:
וגם ילדי הענק ראינו שם .לבד בני הענק שראה כלב בחברון .ראו המה ילידי משפחה
זו מפוזרים בארץ וראום שארי מרגלים:

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

