בס"ד

בולעטין  - 30 #אדר תשכ"ה 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 במדבר פרק ד פסוק יח
)יח( אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי  -צוה הקדוש ברוך הוא לאהרן ולבניו
להזהיר הלוים בני קהת ולשמור אותן שלא יבאו לידי כרת .וחס הקדוש ברוך הוא על שבטו
של לוי שמסר עצמו על קדושת השם בעגל שנאמר )שמות לב( והרגו איש את אחיו ואיש
את רעהו ואיש את קרובו ,ולכך אמר אל תכריתו:
ובמדרש אל תכריתו ,כך שנו ז"ל כל חייבי כריתות שלקו נפטרין מידי כריתותן שנאמר
)דברים כה( והפילו השופט ,כתיב ארבעים יכנו וכתיב ונקלה אחיך ,כיון שלקה הרי הוא
אחיך .ולמה ארבעים ,אלא האדם נוצר לארבעים יום ועבר על התורה שנתנה לארבעים
יום ,אמרה תורה ילקה ארבעים ויצא ידי עונשו .וכן אתה מוצא באדם הראשון ,כשנצטוה
ועבר עליו לקה העולם בארבעים עונשין ,אדם הראשון עשרה ,וחוה עשרה ,והנחש עשרה,
והאדמה עשרה .ולפיכך כשיעבור האדם על המצוה ילקה ארבעים .כן אתה מוצא

במדבר בעונש מרגלים שלקו ארבעים שנה במדבר:
משפחות הקהתי  -ולא אמר משפחת קהת ,אמר הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפני שעתידין
קרח ועדתו לערער על משה ואהרן ,אף על פי כן אמר הקדוש ברוך הוא אל תכריתו .נטל חצי
שמו ונתן אותו על קהת ואמר הקהתי .משל למלך שהיה לו בן ונדבק עם הלסטים ונתפסו ,אמר
המלך בשביל בני אני פודה אותן עכשיו ,ועל זה אמר הכתוב )ישעיה מח( למען שמי אאריך אפי
ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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