בס"ד

בולעטין  - 35 #אב תשכ"ה 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

רבינו בחיי על במדבר פרק יד פסוק א
נתנו קול בבכי גדול לעת ערב ,הוא סוף יום שבאו המרגלים אליהם ,כי
בערב באו והביאו חשך לעולם ,וזהו שכתוב ויבכו העם בלילה ההוא ,הוא
שכתוב )איכה א( בכה תבכה בלילה ,וליל תשעה באב היה

)א( ותשא כל העדה ויתנו את קולם  -על דרך הפשט נתנו קול בבכי
גדול לעת ערב ,הוא סוף יום שבאו המרגלים אליהם ,כי בערב באו
והביאו חשך לעולם ,וזהו שכתוב ויבכו העם בלילה ההוא ,הוא שכתוב
)איכה א( בכה תבכה בלילה ,וליל תשעה באב היה .כיצד ,כך אמרו ז"ל,
שנה ראשונה עשה משה את המשכן ,שניה הקימו ושלח מרגלים ,דכתיב
)במדבר י( ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן,
נשארו תשעה מאייר שהוא חסר לעולם ,וכתיב )שם( ויסעו מהר ה' דרך
שלשת ימים ,ויום ראשון מהני תלתא לא חשבינן שהוא יום עשרים
לעלית הענן ואמר רבי חמא ברבי חנינא אותו יום סרו מאחרי ה' דכתיב
)שם יא( והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני
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ישראל ,הלכך הוו להו כ"ב באייר ,וכתיב )שם( עד חדש ימים ,הוו להו
כ"ב בסיון ,וכתיב )שם יב( ותסגר מרים שבעת ימים הרי כ"ט בסיון,
ותניא בכ"ט בסיון שלח משה מרגלים וכתיב וישובו מתור הארץ מקץ
ארבעים יום ,נמצאו כלין בתשעה באב ,יום שלשים לסיון שהוא מלא וכ"ט
לתמוז שהוא חסר לעולם הרי שלשים ,ותשעה באב הרי ל"ט .לכך הקשו
בגמרא א"כ בציר חד יומא ,כלומר מן הארבעים ,ומשני ,תמוז דההיא
שתא עבורי עברוה ,כלומר תמוז של שנת המרגלים מלא היה ,דכתיב
)איכה א( קרא עלי מועד לשבור בחורי ,זמן עלי מועד לשבירת בחורי
בתשעה באב ,וכתיב ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו ,אמר רבי
יוחנן אותו היום תשעה באב היה ,אמר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם
בכיה של חנם אני אקבע אותו לכם בכיה לדורות ,שחרב בו הבית
בראשונה ובשניה ,ולכן כפל הנביא לשון בכה תבכה ,ודרשו רבותינו
זכרונם לברכה בכה בחורבן ראשון תבכה בחורבן שני .ועוד דרשו בו
בכה תבכה ,בכה על ממלכת ישראל תבכה על ממלכת בית יהודה ,בכה
על ירושלים תבכה על ציון ,בכה על עשרת השבטים תבכה על יהודה
ובנימן .ומצינו חורבן בית ראשון שהיה בלילה ,שכן כתוב מפורש )ירמיה
לט( ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו
לילה מן העיר דרך גן המלך ,וכן התנבא ירמיה עוד ואמר )שם ו( קומו
ונעלה בלילה ,חורבן בית שני היה ג"כ בלילה שכן כתוב )שם( אוי נא לנו
כי פנה היום כי ינטו צללי ערב .וכשבא טיטוס הרשע והחריב ירושלים
והצית האש בתוכה יצאו ישראל וגלו מירושלים ובאו במחנה טיטוס והיו
שם בני ישמעאל וערב ולקחו ארבע מאות ילדים וילדות ופרשו לים בלילה
והוליכום בשבי לארצם ,והילדים אמרו נשליך עצמנו לים ,אמרו אלו לאלו
מתיראין אנו אם יהיה לנו חלק לעוה"ב ,והיו משיבין אלו לאלו והלא
מקרא כתוב )תהלים סח( אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים ,שמעו
הילדות והשליכו עצמן ,נשאו הילדים ק"ו בעצמן ומה אלו שדרכן בכך כך,
אנו על אחת כמה וכמה .וכל המאורעות האלה לישראל היו בלילה בעונש
הבכיה שעשו בלילה הזה .ועוד מצינו שבלילה הזה נגזר החורבן והפזור
לישראל בגלות ,הוא שכתוב )שם קו( וירגנו באהליהם לא שמעו בקול ה'
וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם
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בארצות ,וכן כתיב ביחזקאל )כ( גם אני נשאתי את ידי להם במדבר
להפיץ אותם בגוים ולזרות אותם בארצות .הרי לך מפורש מן התורה ומן
הנביאים ומן הכתובים שבכיה זו הוקבעה לדורות שיהיו מפוזרין בין
האומות:
ובמדרש ותשא כל העדה ויתנו את קולם ,זה שאמר הכתוב )ירמיה
יב( נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה ,אותו קול שבכיתם גרם לכם ללקות,
ועל אותו הדור אמר ישעיה עליו השלום )ישעיה יז( ביום נטעך תשגשגי
ובבקר זרעך תפריחי נד קציר ביום נחלה וכאב אנוש ,עד שלא בא השרב
פרחתם ,נד קציר ביום נחלה ,ביום שעברתי ליתן לכם נחלת אבותיכם
נעשיתם כרוז בעולם ,וכאב אנוש ,הפורענות שנטלתם ירושה לדורות
שבכו כל העדה בליל תשעה באב ,אמר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם
בכיה של חנם אני אקבע לכם בכיה לדורות ,ומאותה שעה נגזרה גזרה
על בית המקדש שיחרב ,שכן הוא אומר וישא ידו להם להפיל אותם
במדבר ,נשיאות יד כנגד נשיאות קול ,ולנשיאות קול זה רמז ירמיה
שאמר )ירמיה יא( זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך לקול המולה
גדולה הצית אש עליה ,יאמר כי בעון קול המולה שנשאו ישראל במדבר
בבכי הצית הקדוש ברוך הוא אש בעלי הזית שהזכיר בראש הכתוב:
ועל דרך הקבלה ותשא כל העדה כנסת ישראל שכתוב בה )הושע
יד( כל תשא עון וקח טוב ,ומזה לא אמר וישאו כל העדה:

וכן רמזו חכמי האמת במדרשם באיכה רבתי בכה
תבכה בלילה ,קרי ביה בכה תבכה פירוש שהוא לשון
יוצא ,בכה ומבכה כנסת ישראל עמה ,שנאמר ותשא כל
העדה .ויהיה רמז הכתוב ותשא כל העדה ,כנסת ישראל
שהיא כל העדה ,ויתנו את קולם מלאכי השרת ,ויבכו
העם אלו ישראל ,בלילה ההוא כלומר כל זה נגזר בלילה
ההוא:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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