בס"ד

בולעטין  - 139 #ניסן 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 דברים פרק א פסוק לז
)לז( גם בי וגו' .הפסיק הדברים שנשבע ה' בענין אחר כדי להגיע לדבר יהושע ואמר
שזה הענין גרם שהתאנף ה' במשה בסוף ארבעים שנה .שעיקר החטא שלו היה שלא
הראה לישראל הדרך לבא למלוי צרכיהם בדרך השגחת הטבע על ידי תורה ותפלה כמו
שנתבאר בפ' חקת .וכ"ז החל במעשה מרגלים במה שבקשו הליכות הטבע:

העמק דבר על דברים פרק א פסוק מו
)מו( ותשבו בקדש ימים רבים וגו' .מכל מקום אע"ג שלא שמע הקדוש ברוך הוא
תפלתכם מכל מקום הועלתם מחצה שישבתם בקדש במקום א' הרבה שנים אשר ידעתם.
ובפרש"י בשם הספרי היה י"ט שנים מחצה ממש .וכ"ז מוסר והדרכה לישראל גם כן
לדורות שלא יתייאשו מן התפלה ואם לא תועיל כפי שמתפללים מכ"מ תועיל הרבה:
והנה לא נתבאר באיזה קדש מיירי כאן אם בקדש ברנע כמשגם כן הראב"ע כאן
והרמב"ן בפ' חקת כ' א' .ואם כן מה שאמר הקדוש ברוך הוא בפ' שלח מחר פנו וסעו לכם
וגו' אינו מחר ממש אלא לזמן רב .או הוא סתם קדש שבקצה ארץ אדום וכמשגם כן
הראב"ע בפ' חקת שם ואם כן נסעו מקדש ברנע מיד והלכו כמה מסעות עד שבאו לקדש
בארץ אדום ועמדו י"ט שנה .ועל זה כתיב בפ' חקת וישב העם בקדש כדעת הראב"ע שם.
אבל אגם כן אינו מדויק הא דכתיב שם ויבאו ב"י וגו' בחודש הראשון ותמת שם מרים.
משמע באותה שנה של ביאה ובאותו חודש מתה מרים .וכמוש הקבלה בידינו שמרים מתה
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בר"ח ניסן ואם כן היה בי"ט שנה לפני הכניסה לארץ .והרי שמענו מהקבלה דמרים מתה
בשנת הארבעים .אלא משמע יותר דבאו לקדש של אדום בשנת הארבעים וישיבתם י"ט
שנה היה בקדש ברנע אותו מקום ששלחו מרגלים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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