בס"ד

בולעטין  - 42 #אדר תשכ"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
רבינו בחיי על דברים פרק ב פסוק טז
)טז( ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה וגו' וידבר ה' אלי לאמר  -ע"ד הפשט כאשר נודע לישראל
בבירור שתמו כל אנשי המלחמה למות מבן עשרים שנה ומעלה ,אז נתיחד אלי הדבור וצוה הקדוש
ברוך הוא אותנו שנעבור גבול מואב .ודעת רבותינו זכרונם לברכה שלא נתיחד הדבור עם משה עד
שכלו מתי מדבר ,כי מעלתו של משה בשביל ישראל היתה ,ישראל היו נזופין כל ל"ח שנה והיום שנודע
להם זה ט"ו באב היה כשנתמלאה הלבנה כדאיתא במסכת תענית ,והיה היום ההוא גדול אצל ישראל
בשמחה גדולה שבו ידעו בבטול הגזרה ,גם אצל האיש משה גדול מאד בחזרת הנבואה אליו שבו
נתיחד לו הדבור .ומה שלא נתיחד עמו מיד כשכלתה הגזרה בעשירי ,לפי שהיה מתאבל משה על
הגזרה שבעה ימים מן הט' עד ט"ו ,ואין הנבואה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה ,ומטעם זה לא
נתיחד עמו עד ט"ו ,ומעתה יהיו הכל שמחים כאחד ,משה ובני ישראל .ולכך לא מצינו לשון וידבר
מששלח משה מרגלים עד כאן אלא לשון ויאמר ,לפי שלא התנבא מתוך אספקלריא המאירה .ובכאן גלו
לנו חכמי האמת מעלת לשון וידבר על לשון ויאמר ,ומזה אמרו וידבר ה' אלי ,אלי היה הדבור ,כלומר
עכשיו בדבור ולא קודם לכן אלא באמירה .ומזה תבין דבר ירמיה שאמר )ירמיה א( ואומר אהה ה'
אלהים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי ,יאמר שלא השיג מעלת הדבור שהוא אספקלריא המאירה אלא
אספקלריא שאינה מאירה ,ולכך הזכיר אחר שם אל"ף דל"ת ,יו"ד ה"א אחריו ,שהיא אספקלריא שאינה
מאירה ,מדת הדין שבה הרחמים ,והיא השגת הנביאים כלן ,ולכך סמך לו מיד )שם פסוק ז( ויאמר ה'
אלי:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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