בס"ד

בולעטין  - 195 #כסלו תשל"ט 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
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט/ב
ואמר רב יהודה אמר רב על עיסקי ריבה :מרגלים אין להם חלק לעולם
הבא שנאמר וימותו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה וימותו
בעולם הזה במגפה בעולם הבא :עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא
שנאמר ותכס עליהם הארץ בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא
דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה
מוריד שאול ויעל :תנו רבנן עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא שנאמר
ותכס עליהם הארץ בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא דברי
רבי עקיבא רבי יהודה בן בתירא אומר הרי הן כאבידה המתבקשת
שנאמר תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי :ויקח ]קרח[
אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו קרח שנעשה קרחה בישראל בן
יצהר בן שהרתיח עליו את כל העולם כצהרים בן קהת בן שהקהה שיני
מולידיו בן לוי בן שנעשה לויה בגיהנם וליחשוב נמי בן יעקב בן שעקב
עצמו לגיהנם אמר רב שמואל בר רב יצחק יעקב ביקש רחמים על עצמו
1

שנאמר בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי בסודם אל תבא
נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תחד כבודי זה עדת קרח דתן שעבר על
דת אל אבירם שאיבר עצמו מעשות תשובה ואון שישב באנינות פלת
שנעשו לו פלאות בן ראובן בן שראה והבין אמר רב און בן פלת אשתו
הצילתו אמרה ליה מאי נפקא לך מינה אי מר רבה אנת תלמידא ואי מר
רבה אנת תלמידא אמר לה מאי אעביד הואי בעצה ואשתבעי לי בהדייהו
אמרה ליה ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהו דכתיב כי כל העדה
כולם קדושים אמרה ליה תוב דאנא מצילנא לך אשקיתיה חמרא
וארויתיה ואגניתיה גואי אותבה ,וכו'.

)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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