בס"ד

בולעטין  - 169 #תשרי תשל"ז 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
מלבי"ם על תהילים פרק קו פסוק טו  -חלק באור הענין
)טו-יז( ויקנאו  -לפי הסדר האמור פה מבואר כדעת האומרים שמחלקותו
של קרח היה קודם מעשה מרגלים אחר מעשה של קברות התאוה,
)ולמ"ד שהיה אחר מעשה מרגלים ,צ"ל שחושב לפי חומר החטא
והעונש ,ולכן סמך העגל ומרגלים ביחד אחר מעשה קרח ,שהיה חטאם
גדול ביתר שאת( ,והנה בעדת קרח היו שם שני כתות ,שדתן ואבירם
ור"ן ראשי סנהדראות היו מתנגדים על השבעים זקנים שבחר משה ,כי
הם היו קרואי מועד אנשי שם וחרה להם על שלא נח עליהם הרוח ,ועל
זה אמר ויקנאו למשה במחנה  -שקנאו בסבת משה מה שעשה במחנה,
כמ"ש ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל ,וקרח היה חולק על
הכ"ג נגד אהרן ,ועל זה אמר לאהרן קדוש ה'  -והיה בהם ג' מיני עונשים,
דתן ואבירם נבלעו ,ועל זה אמר תפתח ארץ  -ודתן נבלע לבדו ואבירם
היה לו עדה של בנים ובנות שהם עשרה ,ועל זה אמר ותכס על עדת
אבירם- :
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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