בס"ד

בולעטין  - 91 #ניסן 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 דברים פרק א פסוק כה
)כה( ויקחו בידם וגו' צריך לדעת א' למה הוצרך לומר ויקחו בידם ,שלא היה צריך
לומר אלא ויורידו אלינו מפרי הארץ ,ב' למה אמר וישיבו אותנו דבר ויאמרו וגו' ,שלא היה
צריך לומר אלא וישיבו אותנו טובה אכן הכוונה היא לפי שהיו במרגלים שתי הדרגות ,אחת
רעה ,היא תשובת עשרה מרגלים ,ואחת טובה ,היא תשובת יהושע וכלב:
ובדבריו כאן אמר שתי התשובות ,כנגד מה שהשיבו עשרה האנשים הרשעים לרעה,
אמר ויקחו וגו' וישיבו אותנו דבר ,פירוש לא רצה משה עליו השלום לחזור הדברים הרעים,
שלא לעורר הדין על שכבר מתו ,ואמר הענין סתם שהשיבו דבר ולהעירך שעל עשרה
מרגלים הוא אומר אמר ויקחו בידם ,פירוש על דרך אומרם ז"ל )סוטה לד( שמונה מרגלים
נטלו אשכול ,אחד נטל תאנה ,ואחד נטל רימון ,אבל יהושע וכלב לא נטלו כלום ,כאמור
בדבריהם ז"ל והוא מה שדקדק במאמר ויקחו בידם ,לומר שהם העשרה שלקחו בידם
מפרי הארץ ,וישיבו אותנו דבר ,מה שהשיבו:
גם אפשר לדון גזרה שוה דבר מדבר האמור בפרשת שלח ,דכתיב )שם יג כו( וישיבו
אותם דבר ,והגם שאין אדם דן גזירה שוה אלא אם כן קבלה מרבו ,בכיוצא בזה לגלות
פשטי הכתובים הודיעונו רבותינו ז"ל שיכולין לגלות בגזירה שוה כזו )עיין פסחים סו,
ירושלמי ברכות פ"ב ה"ג ,ופ"י ה"א( ,וזה פשוט להולכים באור החיים ,וכנגד יהושע וכלב
אמר ויאמרו טובה הארץ:
1

וכפי זה יש טעם נכון לכפל וישיבו וגו' ויאמרו וגו'  -גם נתיישב דברי משה שאמר
דבריו סתומים ,ויאמרו טובה הארץ ,שמשמעות הדברים יגיד על כולן ,ולדברינו הרי חלק
דברי המרגלים לשנים ,רעים וטובים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(

2

