בס"ד

בולעטין  - 99 #כסלו תשל"א 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
כלי יקר על במדבר פרק יד פסוק יג
ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים וגו' .פסוקים אלו צריכין ביאור כי ושמעו מצרים על
כרחך צריך אתה לפרשו על ההריגה כפירוש רש"י ואם כן היה לו לומר מיד אחר ושמעו
מצרים ,ואמרו אל יושב הארץ הזאת .ומה זה שאמר ואמרו הגוים .אם הם המצרים למה
קראם עכשיו סתם גוים ,ואם הם יושבי הארץ למה שינה שמם ,וזולת זה הלשון קצת
מגומגם .וראיתי להסתייע ממה שכתב מהרי"א בפסוק ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל
הארץ .כי מלך ב"ו ממהר ליקח נקמה משני סבות ,הן מצד שהוא ירא שמא היום או מחר
ימות ולא יראה נקמתו בחייו ,הן מצד שהוא ירא פן יברח שונאו למקום אחר ולא יוכל
להרגו .על כן נאמר ואולם חי אני נאם ה' ומצדי לא יבצר לאחר הפירעון ,ועוד שימלא כבוד
ה' את כל הארץ ,ואנה מפני יברח ,על כן ארחיב להם זמן מ' שנה אשר בהם יתמרק העון
עכ"ל .וזה שאמר משה והמתה את העם כאיש אחד .אם תכלה אותם כרגע אז תעשה
כאיש אחד הממהר לנקום מפני שני החששות ואתה אל ולא איש למה זה תמהר לנקום:
ועפ"ז י"ל כי המצרים לא יאמרו מבלתי יכולת ה' .שהרי המה ראו בעיניהם כחו ית'
וז"ש ושמעו מצרים כשישמעו ההריגה אז יאמרו אל יושב הארץ הזאת וגו' ומה שהכניס בין
הדבקים מאמר כי העלית בכחך וגו' הוא נתינת טעם על השלילה כי למה לא יאמרו מבלתי
יכולת לפי שראו כי העלית בכחך וגו' ולכן ודאי לא יאמרו מבלתי יכולת ה' .אלא יאמרו דבר
אחר ,ולמי יאמרו ,אל יושב הארץ הזאת הקרובים ,ולמה יאמרו דווקא אליהם ,שמעו כי
אתה ה' וגו' .כי הקרובים שמעו מסתמא כי אתה ה' אל ולא איש ,ואין להמלט מפניך ,כי עין
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בעין נראה אתה ה' .חי וקים לעד ועננך עומד עליהם וגו' .ואם כן בין בחנייה בין בהליכה
העמוד ענן עמהם ואנה מפניך יברחו ,והמתה את העם כאיש אחד איך תעשה כמעשה גבר
בעלמא הממהר לנקום בכעסו וכדי בזיון וקצף לייחס אליך ית' מדה זו ,וכל סיפור זה הוא
שמעו כי אתה ה' אל ולא איש והמתה את העם הזה כאיש אחד .ומה שהכניס בין הדבקים
אשר עין בעין נראה אתה ה' וגו' לבאר שני התוארים הנזכרים בפסוק ואולם חי אני וימלא
כבוד ה' את כל הארץ .כי המה רמוזים גם במאמר אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך עומד
עליהם וגו':
וכל פסוקים אלו מדברים ממה שיספרו ביניהם הקרובים ,דהיינו מצרים עם יושב
הארץ הזאת כי לא יוכלו לומר מבלתי יכולת .לפי שכולם ראו ושמעו כי העלם בכחו
ממצרים ,והיא הנותנת כל עוד שיראו ביותר כח ה' ויכלתו אז ביותר יש להם מקום ללון
ולומר איך יתכן שמי שהוא ה' בקרב הארץ אשר נראה עין בעין ועננו לא ימיש ,ימית את
העם כמעשה איש בעלמא אבל הרחוקים אשר שמעו את שמעך:
אבל מ"מ יכול להיות שלא שמעו את כל היד החזקה אשר עשה ה' במצרים רק שמעו
כי יש ה' אשר נשבע לישראל להביאם אל הארץ ,לא יתמהו ועל והמתה את העם כאיש
אחד .אבל יאמרו כפירה אחרת וז"ש ואמרו הגוים היינו הרחוקים מבלתי יכולת ה' וגו',
ואע"פ שאמרת ואעשך לגוי גדול ועצום .ואם כן למפרע יראו יכולת ה' מ"מ ביני ביני יתחלל
השם כי ימים רבים יהיו ללא אלהים אמת קודם שאהיה לגוי גדול ,לפיכך ועתה תיכף בדור
זה יגדל נא כח ה' כי ראוי ונכון שגם בעת הזאת יגדל נא כח ה' לבטל דברי הגוים
הרחוקים ,ה' ארך אפים וגו' לבטל דברי המצרים שאמרו והמתה את העם כאיש אחד.
ויאמר ה' סלחתי כדבריך .בכמה מקומות דרשו פסוק זה על מעשה העגל ור"ל כי בכל זמן
ממצרים ועד הנה סלחתי כדבריך ,אבל מכאן ולהלן חושבנא ולא אסלח לגמרי ,ונתן טעם
לדבר וינסו אותי זה עשר פעמים על כן ויתרתי להם בזכות אברהם שנתנסה בעשר נסיונות
אבל משם והלאה תמה זכות זו על כן אגבה חובי מעט מעט .אעפ"י שבמס' ערכין )טו (.מנו
גם מעשה המרגלים בכלל עשר נסיונות מ"מ כפי הפשט נוכל לומר במקום מרגלים ,ויסעו
מהר ה') .במדבר י לג( מאחרי ה':
ועל צד הרמז יתכן לפרש ,כי עין בעין בזכות שקבלו ישראל את התורה הנדרשת בע'
פנים זכו לעין ה' אל יראיו) ,תהלים לג יח( וזהו פירוש הפסוק )ישעיה נב ח( כי עין בעין יראו
בשוב ה' את ציון כארז"ל )עירובין סה (.נכנס יין יצא סוד ,יין ע' וסוד ע' כי הגאולה סוד ה'
ליראיו כמ"ש )דניאל יב ט( כי סתומים וחתומים הדברים וכשנכנס בישראל יין התורה שיש
לה ע' פנים אז יצא סוד הגאולה ונגלה כבוד ה') .ישעיה מ ה( ז"ש כי עין הגאולה שהיא סוד
בעין בזכות יין התורה יראו בשוב ה' ציון יק "ל:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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