בס"ד

בולעטין  - 45 #סיון 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
חזקוני על שמות פרק לד פסוק ו
)ו( ה' ה'  -פרש"י קודם שיחטא ואחת היא לאחר שיחטא .פי' גבי עגל דהוא ע"ז
שהקב"ה מצרף מחשבה למעשה ,כתיב ביה ה' ה' אחת קודם שיחטא דהוא חייב מן
ההרהור כמעשה כדכתיב גבי עבודת כוכבים למען תפוש את בני ישראל בלבם ,אבל גבי
מרגלים דלא מיחייבי בהרהור קודם למעשה רק לאחר מעשה כדכתיב און אם ראית בלבי
לא ישמע ה' ,לא כתיב שם ה' אלא פעם אחת.
אל  -דיין ושופט כמו עד האלהים יבא דבר שניהם.
רחום  -מרחם על עניים ומצירים זו מדת רחמנות.
וחנון  -שייך אף לעשירים כמו שנאמר וצדיק חונן ונותן ,יחנך בני ,ויחנך.
ארך אפים  -לשון המתנה כמו וארכא בחיין יהיבת להון דדניאל ובלע"ז דישביטנ"ט,
והלועז לונקאיר"ש טועה.
ארך אפים  -אין אני ממהר ליפרע מן הרשעים אולי ישובו מעצמם ולצדיקים אני
מאריך אפי ליפרע מהם ומגדיל אפי עליהם כדי לזכותם לחיי העולם הבא.
ד"א ארך אפים לפי שכל זמן שארצה אקח נקמתי אבל בן אדם אינו ארך אפיים אלא
ממהר הוא לנקום נקמתו שאם היום כאן למחר הוא בקבר.
ורב חסד  -כמו שמצינו מרובה מדת טובה ממדת פורעניות.
ואמת  -מאמת מה שאני מבטיח
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
1

