בס"ד

בולעטין  - 89 #שבט תש"ל 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
אור החיים על במדבר פרק יד פסוק י
)י( ויאמרו וגו' לרגום וגו' צריך לדעת למה לא נרגשו במאמר ראשון שאמר כלב עלה
נעלה וירשנו וגו' נוכל לה ונראה כי לדברי כלב לא חששו לפי שדבריו בטלים מעצמן ,שאין
עדות יחיד עומדת לגבי עדות רבים ,דכתיב )דברים יט טו( על פי שני עדים יקום דבר ,לזה
לא חשו לדבריו ,מה שאין כן כשבאו יחד דברי יהושע וכלב ,מעתה הורעה עדות המרגלים
כי דין שנים עדים כדין מאה עדים )מכות ה (:ועדות שקולה היא זאת ,ואין כאן עדות לא של
מרגלים ,ולא של יהושע וכלב ,וחזר הדין למה שהיה קודם שלוח המרגלים ,לזה חשו להם
ואמרו לרגום אותם:
וצריך לדעת למה לא השכילו לדון על פי משפט התורה ,להכחיש דברי העשרה
בדברי השנים כיון שדין העדות הוא תרי כמאה ,ומאה כתרי ,ואפשר שדנו ביהושע שהוא
פסול לעדות ,במה שנוגע למשה כי היה משרתו מבחוריו:

אור החיים על במדבר פרק יד פסוק כג
)כג( אם יראו וגו' וכל מנאצי וגו' צריך לדעת למה הוצרך לפרט המנאצים ,מנין יעלה
על הדעת שלא יהיו בכלל הגזירה שהוצרך לפרטם ואפשר כי לפי שה' אמר וינסו אותי זה
עשר פעמים ,שזה יגיד כי כל שלא ניסה עשר פעמים ,והם אותם שיצאו ממצרים פחות
מעשרים אינם בכלל הגזירה ,לזה הוציא המנאצים מהכלל ,שהגם שיהיה בהם שלא ניסו
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עשר פעמים ,נחתמו בגזירה זו ,ומנאציו הם המרגלים ,או אותם שהיו זורקין אבנים בענן ה'
כדברי רבותינו ז"ל )סוטה לה(:
גם נתכוין הכתוב לרשום פרט חדש במרגלים ,שלא יהיו ראויים לארץ ,פירוש שלא
יטלו חלק בה ,וכמו שאמרו במסכת בבא בתרא )דף קיז (:שבניהם של מרגלים לא נטלו
חלק המרגלים בארץ אלא חלק אבי אביהם ,עד כאן ,מה שאין כן כל הדור ההוא שנטלו
חלקם בניהם ,ופירוש יראוה פירוש שלא יהיו ראויים לה ,ולזה גמר אומר ועבדי כלב וגו'
וזרעו יורישנה ,וידיעת ההפכים מושכלת מהנאמר ט:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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