בס"ד

בולעטין  - 157 #תשרי תשל"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
רד"ק על דברי הימים א פרק ד פסוק יח
)יח( היהודיה  -מכלל שהראשונה שהזכיר לא היתה יהודיה והיא בתיה בת פרעה
שהזכיר בסוף הענין:
את ירד אבי גדור  -יש מפרשים כל אלה אבי אדון ומפרשים גדור ושכו וזנוח שם
הערים שהיו אלה מושלים עליהם ,והנכון שהם כמשמעם וכלם שמות בני הילודים לכל אחד
ואחד וכן תראה במה שהקדמנו שהוא מיחס האב על הבן להודיע לפרסמו כשהיה הבן
נכבד וידוע מאביו:
ואלה בני בתיה בת פרעה  -פי' ואלה שהזכרנו תחלה מרים ושמי וכו' היו בני בתיה
בת פרעה:
אשר לקח מרד  -בן עזרה מבני כלב בן יפונה ,ורז"ל דרשו כי מרד הוא כלב בן יפונה
ולמה נקרא שמו מרד שמרד מעצת מרגלים ,ודרשו כל אלה השמות ירד ואביגדור וחבר
כולם על משה רבינו ואמרו ילדה כמו גדלה שהיה לה כבן:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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