בס"ד

בולעטין  - 165 #סיון תשל"ו 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
מלבי"ם על יהושע פרק ז פסוק ב  -חלק באור הענין
השאלות :למה האריך להודיע מקומות הסמוכים לעי? מ"ש ויאמר אליהם עלו ורגלו
מיותר ,כי הלא ידענו זה ששולחים את המרגלים לרגל  -הוא אמר לרגל את הארץ ,והם
רגלו רק העי .מלת האנשים מיותר .למה כפל אל יעל כל העם ואל תיגע שמה כל העם?:
)ב( וישלח ,ספר איך שלטה בם יד המקרה תיכף ותשליכם עצתם ,כי יהושע שלח
מרגלים מיריחו העי אשר עם בית און  -ספר סימני העיר להוכיח כי באמת היה ראוי שילכו
שמה כל ישראל ,כי הגם שהיתה עיר קטנה הלא היתה סמוכה לבית און ולבית אל ,ונקל
הדבר שיצאו אנשי בית אל ובית און לעזרתם כמו שהיה באמת בפעם הב' שכתוב )לקמן ח'
י"ז( ולא נשאר איש בבעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי בני ישראל ,ויהושע הלא אמר להם
עלו ורגלו את הארץ  -כי לא שלחם לרגל עי לבדה רק את הארץ שהיא המדינה כולה עי
ומקומות אשר סביבה ,ואם היו מרגלים כפי פקודתו היו רואים כי ערים רבים שכנים לשם,
ולא היו אומרים אל יעל שם כל העם ,אבל הם שינו פקודתו ויעלו האנשים  -ר"ל מדעת
עצמם וירגלו את העי  -לבד לא את הארץ כולה ,ולכן השאלות :למה כפל ממשפחתם
מקצותם ,וכפל לרגל לחקרה ,וסיים לכו חקרו ולא אמר חקרו ורגלו?:
)ב( וישלחו בני דן ממשפחתם  -מבואר אצלי בפי' התורה )פ' מקץ ופ' שלח( שיש שני
מיני מרגלים ,א( ההולכים בתחלה לראות אם טובה הארץ או לא למען דעת אם ראוי
שילחמו עליו והם הנקראים בעצם בשם תרים ,כי התר מחפש את הטוב  -ב( אחר
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שהסכימו ללחום בארץ שולחים מרגלים לראות את ערות הארץ מאיזה צד קל לכבשה,
ואלה נקראים מרגלים ,כי המרגל מחפש את הרע והחסרון ,ויש הבדל ביניהם ,שבתחלה
כששולחים תרים ,ישלחו א' מכל שבט או מכל משפחה ,כי לא יסמכו שבט זה על שלוחים
של שבט אחר ,כי יש ארץ שטובה לפני שבט זה ורעה לשבט אחר ,כמו בני ראובן בקשו
ארץ מקנה ,ובני זבולון בקשו חוף אניות וכדומה ,ב( שאז ישלחו את נשיאיהם וגדוליהם
שעליהם יסמך לבם שיודעים צרכי העם ומגמתם ,לא כן כששולחים מרגלים שולחים איש
אחד או שנים ואף הפחותים שבעם ,אחר שהם אין ענינם רק לראות מקום שקל לכבש את
הארץ משם ,ויש עוד הבדל אחר שאם שולחים מרגלים בוחרים אנשי חיל וגבורים כי הם
הולכים לרגל מקום המבצרים והגדודים שבקל יכירו בם שהם מרגלים ,וצריך שיהיו גבורים
להציל נפשם ,וגם שידעו תכסיסי מלחמה שעי"ז יביטו איך ילחמו ומאיזה מקום ,לא כן
התרים הוכלים כסוחרים באמצע המדינה ואינם במקום סכנה א"צ שיהיו אנשי חיל ,אולם
פה שלחו שלוחיהם לשני הענינים ,א( לתור אם טובה הארץ ,ב( לרגל מקום הקל לכבוש,
ולכן מצד ששלחו לחקור את הארץ הטובה היא אם רעה ,שלחו ממשפחתם חמשה אנשים
 ר"ל א' מכל משפחה ,וגם שלחו מקצותם  -ר"ל הקצינים והנשיאים שבהם ,ומצד ששלחולרגל גגם כן בחרו שיהיה אנשים בני חיל  -ומפרש שזה מפני ששלחום לב' ענינים ,א(
לרגל את הארץ  -ב( ולחקרה  -שהוא לתור הטובה היא אם רעה ,מלבי"ם על שופטים פרק
יח פסוק ב  -חלק באור הענין ובכ"ז אחר שהיה זה השליחות הראשון אמרו להם לכו חקרו
את הארץ  -היה עיקר הצווי על החקירה שהוא לראות הטובה היא אם רעה ,כי הריגול הוא
אחרי החקירה ויבאו  -כו' עד בית מיכה  -ר"ל שלנו באכסניא סמוך לבית מיכה:

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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