בס"ד

בולעטין  - 15 #כסלו 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 במדבר פרק יב פסוק טז
והוא קדש ברנע ,כי משם נשתלחו מרגלים כאשר אמר במקום
אחר )להלן יג כו( אל מדבר פארן קדשה ,וכן כתוב )דברים א יט
כב( ונבא עד קדש ברנע
)טז( וטעם ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן לומר כי כאשר נסעו מחצרות
לא נסעו ממדבר זה אל מדבר אחר כאשר במסע הראשון שנסעו ממדבר סיני ויחנו במדבר
פארן )לעיל י יב( ,אבל נסעו מחצרות אשר הוא במדבר פארן וחנו במקום אחר מן המדבר
ההוא עצמו והוא קדש ברנע ,כי משם נשתלחו מרגלים כאשר אמר במקום אחר )להלן יג
כו( אל מדבר פארן קדשה ,וכן כתוב )דברים א יט כב( ונבא עד קדש ברנע וגו' ותקרבון אלי
ותאמרו נשלחה אנשים ולא אמר הכתוב "ויסעו מחצרות ויחנו בקדש ברנע" ,כי אולי מסעות
הרבה ביניהם ואין עתה מקום להזכירם אבל הזכיר מדבר פארן ,להודיע כי קדש זה הוא
קדש ברנע אשר במדבר פארן ,לא קדש אשר במדבר צין שהיה שם ענין מי מריבה בשנת
הארבעים:

רמב"ן על במדבר פרק יג פסוק ב
1

ומשה נמלך בשכינה ,אמר אני אמרתי להם שהיא טובה
שנאמר )שמות ג יז( אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ
טובה ,חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר
המרגלים למען לא יירשוה
)ב( שלח לך אנשים לדעתך ,אני איני מצוה לך ,אם תרצה שלח לפי שבאו ישראל
ואמרו נשלחה אנשים לפנינו ,כמו שנאמר )דברים א כב( ותקרבון אלי כולכם וגו' ,ומשה
נמלך בשכינה ,אמר אני אמרתי להם שהיא טובה שנאמר )שמות ג יז( אעלה אתכם מעני
מצרים אל ארץ טובה ,חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר המרגלים למען לא
יירשוה ,לשון רש"י מדברי אגדה:

ויש כאן לשאול ,אם כן משה עצמו חטא בענין ,שנאמר וייטב בעיני
הדבר )דברים א כג(  -ולמה אמר להם בענין הארץ "הטובה היא אם רעה"
)פסוק יט( אחר שנאמר לו מתחלה שהיא טובה ורחבה ועוד מה עשו
המרגלים ,כי משה אמר להם )פסוק יח( וראיתם את הארץ מה היא ואת
העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב ,ואמר להם בערים
)פסוק יט( הבמחנים אם במבצרים ,ועל כל פנים היו צריכין להשיבו על מה
שצוה אותם ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו )פסוק כח( אפס כי עז העם
והערים בצורות גדולות ,וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם:
ואל תחשוב כי היה פשעם באמרם "ארץ אוכלת יושביה" )פסוק לב(
בלבד ,כי טרם שיאמרו להם כן היה מריבת כלב עמהם וכן כתוב )דברים א
כח( אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו וגו' ,ובכאן כתיב )להלן
יד ג( לנפול בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז והנה משה רבינו אמר לבניהם
כדברים האלה ,והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם וכח הענקים יתר
מאד ממה שאמרו המרגלים לאבותם ,כדכתיב )דברים ט א ב( שמע ישראל
אתה עובר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך ערים
גדולות ובצורות בשמים עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה
שמעת מי יתיצב לפני בני ענק ,ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה למה
יניא את לב בניהם כהניא המרגלים את לב אבותם ועוד מה טעם למשה
רבינו בשליחות הזאת ,אם הארץ טובה והעם רפה הרי טוב ,ואם רעה או
שהעם חזק ,סבור הוא שיחזירם למצרים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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