בס"ד

בולעטין  - 140 #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 ג פסוק יב
)יב( ואת הארץ ההיא וגו' .יש לשום לב לכל הספור מן ונפן ונעל עד סוף הסדרה איזה
דבר תוכחה יצוק בזה .אבל ראוי לדעת דאלו לא חלקו בני ראובן ובני גד בעה"י לא גלו
תחלה בני גד ובני ראובן .דעה"י קדושתה קלה מארץ ישראל וגם כח התורה מעט בקרבה
כדתניא באדר"נ ס"פ כ"ו בראשונה היו אומרים דגן ביהודה ותבן בגליל ומוץ בעה"י .ולענין
תורה מיירי שם .וכדאי' במדרש פ' תולדות ורוב דגן זה תלמוד .וכבר רמז משה להם
באמרו ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם כמשגם כן בס' במדבר ל"ב כ"ג .ואחר שגלו בני
ראובן ובני גד הוקל גם קדושת ארץ ישראל כדאי' בערכין דל"ב ב' כשגלו שבט בני גד ובני
ראובן כו' .וכ"ז גרם חטא מרגלים דאלו עלו מקדש ברנע דרך אדום לארץ ישראל לא היה
אז מלך אדום מסרב מלהרשות את ישראל לעבוד בגבולו בעוד שהיה פחד קריעת ים סוף
על אלופי אדום והיו כובשים תחלה ארץ ישראל ומחלקים בשוה ובאים אחגם כן לעה"י ולא
היה הגלות ושארי צרות .אבל עתה כשהעפילו לעלות והוכתו בשעיר עד חרמה הוקל כבוד
ומורא ישראל בעיני אדום .וכן במואב עד שהגיעו בעגם כן לסיחון .ועלה שנכבשו ארץ סו"ע
ונתחלק ארץ עה"י לבני גד ובני ראובן ויצא מה שיצא .וכ"ז תוכחה מה הגיע עון מרגלים
ומה שהעון סיבב .ואת אשר לפניהם לעשות בשמירת התלמוד ופלפולה .וע"ע בסמוך:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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