בס"ד

בולעטין  - 14 #חשון תשכ"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

רמב"ן על שמות פרק לג פסוק יא
ולשנים האנשים המרגלים אמר יהושע ,וכתיב )בפסוק
שאחריו( ויבאו הנערים המרגלים וגו' ,מפני שהיו
משרתי העדה ,מרגלים להם וכן רבים
)יא( ומשרתו יהושע בן נון נער כתב ר"א חיה יהושע מאה
ועשר שנים )יהושע כד כט( ,וחכמים אמרו )זבחים קיח (:כי
שבע שנים כבש ושבע שנים חלק ,אם כן היה בן חמשים
ושש שנה ,ואיך יקראהו הכתוב נער ,וככה פירושו ,ומשרתו
יהושע בן נון שירות נער ועל דעתי דרך לשון הקדש שיקרא
כל משרת נער ,כי בעל השררה הנכבד הוא האיש ,והמשרת
לו יקרא נער ,וכן גחזי נערו )מ"ב ד יב( ,יקומו נא הנערים
וישחקו לפנינו )ש"ב ב יד( ,וכן עשרה נערים נושאי כלי יואב
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)שם יח טו( ,כי יואב לא ימסור כליו רק לאנשים גבורי חיל
שעמדו על ידו וכתיב )יהושע ו כב( ולשנים האנשים
המרגלים אמר יהושע ,וכתיב )בפסוק שאחריו( ויבאו הנערים
המרגלים וגו' ,מפני שהיו משרתי העדה ,מרגלים להם וכן
רבים ,וכן נערי המלך משרתיו )אסתר ב ב( ,ביאר שהם
האנשים העומדים לפני המלך משרתי גופו ,לא משרתי
החצר ואם כן יאמר ומשרתו יהושע בן נון משרת תמיד שלא
ימוש מתוך האהל:
וטעם בין נון ,בא בחירק תמורת סגול ,וכן דברי אגור בן
יקה )משלי ל א( ,שבין לילה היה ובין לילה אבד )יונה ד י(,
אם בין הכות הרשע )דברים כה ב( ועם כל זה אני תמה
מדוע לא נמלט בשם הצדיק הזה אחד שיבא כמנהג ואני
חושב כי נהגו לקרותו כן לכבוד ,כי היה הגדול בתלמידי
משה רבינו ויקראו לו בינון ,כלומר הנבון ,כי אין נבון וחכם
כמוהו ,או יהיה ענינו יהושע שהבינה מוליד ,יעשו נון מלשון
לפני שמש ינון שמו )תהלים עב יז(:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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